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Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének
2011. november 08-án megtartott közmeghallgatásról.

Jelen vannak:

Barta Győző, Benkó Dániel, Lőrincz József,
Megjelent lakosok

Tanácskozási joggal: E. M. J. V. Jogi Iroda Dr. Szemes Gabriella
Jegyzőkönyvvezető: Kiss Marianna

Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő társat Lőrincz Józsefet, a Jogi Iroda képviselőjét Dr. Szemes
Gabriellát és köszönti a megjelent lakosságot.
Dr. Zsirai Sándor, Benkó Dániel és Nahóczki László képviselők jelezték késésüket.
Elmondja, hogy az állampolgárok közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. Hangsúlyozza, a
közmeghallgatás nem az egyedei ügyek, egyéni panaszok intézésének a fóruma.
Egy felszólás két témára terjedhet ki és legfeljebb 10 perces időtartamban.
Kéri, hogy a hozzászólók személyeskedés nélkül, illetve személyiségi jogokat sértő
kifejezések nélkül mondják el hozzászólásukat.
Szót ad Nagy Gábor, 3323 Szarvaskő, Kisköz u. 3. sz. alatti lakosnak.
Nagy Gábor
Elmondja, hogy a néhány évvel ezelőtt felújított Szérűskerti vállóskút javításra szorulna.
Jelenleg nincs vödör, mellyel vizet lehetne nyerni a kútból és az itató vályú is tönkre ment.
Kéri az önkormányzatot, hogy szíveskedjenek a szükséges javításokat, pótlásokat megtenni.
Barta Győző
Amennyiben lenne az Erdőbirtokosság területén alkalmas faanyag a javításhoz és a pótláshoz,
azt azzal el lehetne végezni. Kéri a segítséget a faanyag kiválasztásában.
Lőrincz József
Elmondja, hogy nemrég beszélt néhány Szérűskerti lakossal. Javaslatuk, hogy a kút tetejére
készüljön el egy fedél, mely védi a beleeső szennyező anyagoktól a kútban lévő vizet.
Barta Győző
Szót ad Liktor Tibor, 3323 Szarvaskő, Rózsa u. 48. sz. alatti lakosnak.
Liktor Tibor
Elmondja, hogy a 2010. évben, rendbe lett téve a Tölgyfa utca burkolata, vízelvezető árkok és
környezete. Ahogyan jönnek föl a látogatók a kilátóhoz, egy része tele lett horda kommunális
hulladékkal, lomokkal. Erre kellene megoldást találni. Neki lehet állni újra és újra kitakarítani
a területet, mint ahogyan ez eddig is megtörtént. De talán egy hosszabbtávú megoldásra lenne
szükség, ahol egy zöld hulladékgyűjtő hely is kialakításra kerülne.
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Barta Győző
Elmondja, hogy ismeri ezt a szakaszt és az említett problémát. Minden évben lett a környezet
és az erdő takarítva, és még is hegyekben áll ott a szemét. Ott található faanyagból lehetne
egy zöldhulladék gyűjtő edényt kihelyezni, önkormányzati területre. Érdemes már a tavaszt
megvárni és rendbe tenni a területet, le a Tölgyfa útig.
A legszükségesebb feladatot elvégezzük azonnal, a szemetet összegyűjtetjük.
Barta Győző
Szót ad Barócsi Tibor, 3323 Szarvaskő, Tölgyfa úti lakosnak.
Barócsi Tibor
A helyi önkormányzat, a helyi ügyek intézésének színtere. Látni kell a választópolgároknak,
hogy milyen munka folyik az önkormányzatnál. Nagyon hiányolja az információt. Szeretné
tudni, hogy a testületi üléseken milyen döntések születnek. Korábban volt egy helyi televízió,
melyből a lakosság napi információt tudott szerezni, és a testületi ülések is közvetítésre
kerültek. Nagyon sérelmezi, hogy ez megszűnt. Polgármester úr válaszát várja ezzel
kapcsolatban, mivel ő szakértő a témával kapcsolatban.
Köszöni a Tölgyfa út rendbetételét, mely nagyon kényelmessé tette az ott élők közlekedését.
Elmondja, hogy az Önkormányzat akkor működik jól, ha a szabályokat betartják és
betartatják. A vagyongazdálkodásra gondol ezzel kapcsolatban. A község igen komoly
vagyonnal rendelkezik a határral kapcsolatban. Tudomása szerint a testület felfüggesztett egy
rendeletet, mely a legeltetésre vonatkozik.
A szabályozottság nagyon fontos, mert e nélkül nem működhet egy önkormányzat. Testület
által lefektetett szabályok szerint dolgozom, és azt betartatom.
Következő észrevétele, hogy az iskolaépület bérlője nem fizet bérleti díjat. Hogyan engedheti
ezt meg az önkormányzat?
Ennek a falunak a mai világban el kell gondolkodni azon, hogy az itt élő emberek miből
fognak holnap megélni. Egy szó, gazdaságfejlesztés.
Elmondja, hogy hallomásból értesült a következőkről. Létezik egy Szarvaskőért Alapítvány,
melynek állítólag kiadásai vannak, bevételei pedig szinte semmi. Az a herce-hurca, ami ezzel
kapcsolatosan történt, felfoghatatlan.
A szabályozottság az elsődleges és legfontosabb dolog, ne legyenek kivételes polgárok ebben
a faluban.
Barta Győző
Ha valakinek, probléma számára személyes probléma, hogy megszűnt a helyi falutévé adása.
A hálózat magán kézbe került, így nincs ráhatás. Olyan információt nem akar tudatni, melyre
nincs felhatalmazása, de elmondja, hogy néhány hónapon belül gyökeres változás lesz ebben
az ügyben. Az Eger tévé és talán a helyi tévé ügye is megoldódik.
A szabályok azért vannak, hogy azokat betartsák. A betartása mindkét fél számára kötelező,
de amikor azt tapasztaljuk, hogy valaki miatt új lehetőséget nyit ki és az alapvető kérést nem
teljesíti, így a határozat addig felfüggesztésre került.
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A legjobb lenne az önkormányzat számára, ha rendeződne a határ és az iskolaépület kérdése,
de mindkét esetben a hibát a bérlők követték el. Természetesen minden befizetetlen forint
hiányzik az Önkormányzat kasszájából.
Az Alapítványnak nincs köze az Önkormányzathoz, mint polgármester erre nem tudok
válaszolni.
Barta Győző
Szót ad Kovács András 3323 Szarvaskő, Szérűskerti lakosnak.
Kovács András
Két dolgot szeretne elmondani. Hiányolja a tájékoztatást a testületi ülésekről, mert erre
ígéretet kapott a lakosság. A helyi Jobbik szervezet szerkesztett egy újságot, mely mindig
abban a hónapban jelent meg, amikor testületi ülés volt és tájékoztatást adott a lakosságnak.
Amikor a tavasszal ígéret hangzott el arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat rendszeres
tájékoztatást fog adni a lakosságnak, felfüggesztésre került ennek a lapnak a szerkesztése és
kiadása. Mivel a tájékoztatás nem lett bővebb, az ügyben előrelépés nem történt, így a
következő hónaptól újra elkezdik az újságot szerkeszteni.
Az Iskola épület ügye évek óta húzódik. Meglepődve hallja az érveléseket, hogy a bérlő a
hibás, mely nyilván így van, mert nem fizet.
A hiba forrása abban keresendő, hogy ez hogy van lereagálva. Ha úgy, hogy ha nem fizet
várunk évekig, akkor a bérlő is így áll hozzá, mert nem érzi magát kényszerítve a befizetésre.
Két információt szeretne megosztani a nyilvánossággal. Elmondja, hogy külön örül, hogy
jelen van Mizsei Attila is. A szérűskerti település részen engedély nélkül épül állattartó telep.
A 2011. október 11-i testületi ülésen szóban jelezte, hogy a 784 hrsz-ú ingatlanon egy istálló
épül, amely az önkormányzat tájékoztatása szerint nem rendelkezik építési engedéllyel, sem
szakhatósági engedélyekkel. A hírek szerint több tucat állat tartását tervezik itt. Az építkezés
több magántulajdont és egy önkormányzati tulajdont is érint. Ez a terület a településrendezési
terv szerint falusias lakóterület. Kéri a képviselő testületet, hogy orvosolja a problémát oly
módon, hogy a 2010. évben megalkotott rendezési tervhez hangolja az állattartási rendeletet.
Barta Győző
Elmondja, hogy a Közmeghallgatást követő testületi ülésnek ez is egy napirendi pontja a
szóbeli előterjesztések között, de a mai testületi ülésen még biztos nem lesz lezárva.
Ez a terület valamikor Szarvaskőnek az állattartó területe volt, a mai napig külterületként
szerepel. Valóban igazítani kell a megváltozott körülményekhez. Mai nap érkezett meg az
építési hatóságtól az építkezésre vonatkozó tájékoztatás.
Kovács András
Mint a Szarvaskőért Alapítvány kuratóriumi elnöke ismerteti, hogy az Alapítvány célja az
Önkormányzattal közösen elősegíteni a település versenyképességének javítását, ezáltal
erősíteni a térségben betöltött szerepét. A falu környezeti, szellemi, művészeti értékeinek,
hagyományainak felkutatása, azok gondozása, megismertetése és megőrzése. Biztosítani a
tagjainak a lehetőségét arra, hogy aktívan részt vehessenek a falu életének szervezésében,
ezzel is erősíteni az összetartozás érzését az emberekben. Példát mutatni abban, hogy az itt
élőket az előítéletek helyett a megértési törekvések vezessék. Szeretnének létrehozni, egy
közösségi, kulturális helyiséget, ahol a közművelődés értékhordozó tevékenységgé válna.
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Szükség lenne egy közösségi térre, melyre az Iskola épülete lenne a legalkalmasabb. Az
épület átalakítására, felújítására lehetőséget ad az ÉMOP 3.1.3.11 pályázat, melynek leírását
átadja az önkormányzat részére.
Kéri, hogy az Iskola épületének az alsó szintjét ingyenesen szíveskedjenek a Alapítványnak
használatba adni.
Barta Győző
Erre azonnal választ adni nem tudunk. Első lépésként az Iskola épületét vissza kell venni és
ezután tud az önkormányzat bármit is kezdeni vele.
Mizsei Attila
Kérdése, hogy a legeltetésre vonatkozó határozat felfüggesztését a jogi iroda véleményezte e?
Dr. Szemes Gabriella
Elmondja, hogy nem látta a határozatot, de ez nem azt jelenti, hogy nem került a jogi
irodához. Az Iroda véleményezni fogja.
Barta Győző
Köszöni mindenkinek a részvételt. Úgy véli, hogy összességében elérte a célját a
közmeghallgatás, hiszen voltak közérdekű felvetések, olyan kérdések, amelyek méltán
foglalkoztatják a község nyilvánosságát.
Több felszólalás nem lévén a közmeghallgatás véget ért.

k. m. f.

Dr. Kovács Luca
Jegyző

Barta Győző
polgármester
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