JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének
2011. november 08-án megtartott n y í l t testületi
üléséről.

Jelen vannak:

Barta Győző, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László,
Dr. Zsirai Sándor

Meghívott vendég:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
E.M.J.V. Gazdasági Iroda Vezetője

Jegyzőkönyvvezető: Kiss Marianna

Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő urakat és a megjelent kedves vendégeket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 képviselő közül jelen van, 3, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja. Dr. Zsirai Sándor és Nahóczki László képviselő urak jelezték
késésüket.
Képviselő társai a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták.
Van-e valakinek más napirendi javaslata?
Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatot.
Szavazás:

3 igen szavazattal elfogadásra került.

1. Szarvaskő Község Önkormányzatának 2011 évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 2/2011.(II.22) számú önkormányzati rendelet
módosítása.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
18:25 órakor megérkezik a tárgyalóterembe Nahóczki László képviselő úr.
Barta Győző
Az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 292/2009. (XII. 19.)
kormányrendelet 67.§. (2) bekezdése előírja, hogy ha év közben az Országgyűlés, a Kormány,
illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat
számára pótelőirányzatot biztosít, negyedévenként a költségvetési rendeletet a Képviselőtestületnek módosítani szükséges. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját
hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester
a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja.
A módosítás a 2011. évi költségvetés főösszegét 16.912 eFt-tal növeli az alábbiak szerint:
− A képviselő-testület az előző évek pénzmaradványából 16.882 eFt-tal módosította az
előirányzatot.
− Útfelújításhoz az önkormányzat 30 eFt-os összeget vett át a település háztartásaitól.

A rendeletmódosítás 1. számú melléklete a módosított bevételi előirányzatokat, 2. számú
melléklete a módosított kiadási előirányzatokat tartalmazza címenkénti, alcímenkénti és
kiemelt előirányzatonkénti bontásban, az előirányzat változások részletezésével.
A 3. számú melléklet mérlegszerűen mutatja be a 2011. évi költségvetés módosított
előirányzatait.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslat alapján az előirányzatokra vonatkozó
módosítási javaslatokat vitassa meg és a rendelet-módosításokat fogadja el.

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2011. évi költségvetés
módosítását.
Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal
Szavazás:

4 igen szavazattal elfogadásra került.

(Az elfogadott rendelet 1-3. számú mellékletei a jegyzőkönyvhöz mellékletként kerülnek
csatolásra!)

Szarvaskő Községi Önkormányzat 9/2011. (XI.08.) rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről
1.§.
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2011.
(II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§-a az alábbiakra módosul:
„A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét az
alábbiak szerint 113.698 eFt-ra módosítja:

2011. június 30-i módosított előirányzat
Átvett pénzeszköz
Képviselő testületi hatáskör
Módosításra javasolt előirányzat

ezen belül:

96.786 eFt
30 eFt
16.882 eFt
113.698 eFt

eFtban
Megnevezés

2011. június 30-i
előirányzat

- a működési célú bevételt
- a működési célú kiadásokat
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat
- a munkaadókat terhelő
járulékokat,
- a dologi jellegű kiadásokat
- a speciális célú támogatásokat
- a tartalékokat (működési)
- a felhalmozási célú bevételt
- a felhalmozási célú kiadást
ebből:
- a felújítások, beruházások
összegét
- a tartalékokat (felhalmozási)
- Önkormányzat
előző
évről
származó befizetései

Átvett
pénzeszköz

49.643
49.643

30
30

9.728
2.578
17.162
8.207
11.933
47.143
47.143

30

46.849

Képviselő
Polgármesteri és
testületi
Jegyzői hatáskör
hatáskör
1.780
1.780

Módosításra
javasolt
előirányzat
51.453
51.453

21
71

9.749
2.649

1.688
15.102
15.102

18.880
8.207
11.933
62.245
62.245

15.102

61.951

294
35

294
35

módosítja.

Az önkormányzatnál 1 fő köztisztviselő és 1 fő Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó létszám,
valamint a közfoglalkoztatottakra 4 fő létszámkeret kerül megállapításra.
2. §.
(1) A rendelet 2.§ (2) bekezdése a következők szerint módosul:
„(2) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi források szerint az alábbi
összegekre módosítja:

eFt-ban
Megnevezés
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Saját bevételek
Átengedett központi adók
Központi költségvetési támogatás
Támogatásértékű működési bevétel
Működési célú pénzeszköz átvétel
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Pénzmaradvány

2011. június
30-i
előirányzat
10.015
13.233
9.947
5.500

Átvett
pénzeszköz

Képviselő
testületi
hatáskör

30
38.668
19.423

(2) A rendelet 2. §. (4) bekezdése a következők szerint módosul:

16.882

Polgármesteri
és Jegyzői
hatáskör

Kormányzati
hatáskör

Módosításra
javasolt
előirányzat
10.015
13.233
9.947
5.500
30
38.668
36.305

„(4) A Képviselő-testület az 1.§-ban megállapított kiadási főösszeget kiadási előirányzatok szerint az alábbi
összegekre módosítja:

eFtban
2011. június
30-i
előirányzat

Megnevezés

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Településüzemeltetés
Idegenforgalmi,
kulturális
rendezvények
Önkormányzati
igazgatással
összefüggő tevékenység
Önkormányzati vagyonbiztosítás
Segélyek
Könyvtári könyvek vásárlása
Felújítások
Beruházások
Átadott
pénzeszközök
és
támogatásértékű kiadások
Tartalékok
Önkormányzat
előző
évről
származó befizetései

10.583
2.500

Átvett
pénzeszköz

Képviselő
testületi
hatáskör

30

16.017
184
3.819
50
500
46.349
4.522

Polgármesteri és
Jegyzői
hatáskör

Kormányzati
hatáskör

Módosításra
javasolt
előirányzat

1.688
92

12.301
2.592

50

16.067

15.102
-50

184
3.819
50
500
61.451
4.472

12.227
35

12.227
35

3.§.
Ez a rendelet 2011. szeptember 30. napján lép hatályba.
Szarvaskő, 2011. október 25.

Barta Győző sk.
polgármester

2.

Dr. Kovács Luca sk.
jegyző

Szarvaskő község önkormányzati gazdálkodásának 2011. I-III negyedéve
helyzetéről készített Beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző
Az államháztartási törvény alapján – figyelemmel a beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségről szóló kormányrendeletre – elkészült Szarvaskő község önkormányzati
gazdálkodásának 2011. I-III. negyedéves helyzetéről szóló Beszámolója.
Az önkormányzati I-III. negyedéves Beszámoló magában foglalja az év első kilenc hónapja
gazdasági folyamatainak szöveges értékelését, az elemzéshez szükséges mellékleteket.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati Beszámolóhoz kapcsolódó
mellékletek, valamint a szöveges értékelés alapján vitassa meg a 2011. I-III. negyedéves
zárással összefüggésben készített anyagot és azt fogadja el.

Szarvaskő, 2011. október 25.
Barta Győző sk.

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Község önkormányzati
gazdálkodásának 2011. I.-III. negyedéves helyzetéről készített Tájékoztatót és az alábbi
megállapításokat teszi:
•

2011. I.-III. negyedévéről készült tájékoztató költségvetési mérlegéből, részletes
bevételi és kiadási adataiból megállapítható, hogy az önkormányzatnál a kiadások
teljesítése az előirányzaton belüli gazdálkodást mutat.

•

Az I.-III. negyedév folyamán a pénzügyi helyzet stabil volt, likviditási problémák nem
jelentkeztek.

•

A IV. negyedévben az esetleges előirányzat-túllépések előirányzatait a költségvetés
előirányzatain belül rendezni szükséges.

18:45 órakor megérkezik a tárgyalóterembe Dr. Zsirai Sándor képviselő úr.

Szavazás:

4 igen szavazattal elfogadásra került.

Barta Győző
Kérdezi, hogy van e hozzászólás, észrevétel? Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, hogy
szavazzanak.

Szavazás:

5 igen szavazattal, a határozat elfogadásra került.

50/2011.(X.11.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő Testülete elrendeli, hogy a közoktatási ágazat
érintett intézményeiben a 2011/2012. tanévi mutatószámok változásaival összefüggésben,
ezen belül a közalkalmazotti létszámcsökkentések módosulásai, valamint a végleges
tantárgyfelosztások adatai alapján az 1. számú mellékletben részletezett további előirányzat
zárolások végrehajtására kerüljön sor
2011. évi működési kiadási előirányzatok zárolása: 1.410 e Ft
melyből: - személyi jellegű kiadások:
1.110 e Ft

-

munkaadókat terhelő járulékok:

300 e Ft

A 2012. költségvetési évet érintő előirányzat csökkentések a költségvetés tervezésekor, az
érvényes finanszírozási rendnek megfelelően kerüljenek figyelembevételre.
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Ballagó Zoltán
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda Vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Barta Győző polgármester

Határidő: 2011. október 31., illetve 2012. január 31.

3.

„Csipkebogyó Fesztivál” rendezvény megbeszélése
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak arról, hogy a megjelent lakosok a fesztivál
megbeszéléséhez hozzászóljanak.
Szavazás:

5 igen szavazattal elfogadásra került.

Barta Győző
Ismerteti a fesztivál programtervezetet.
A túrák vezetését Nahóczki László, a kvízjátékok és lekvárfőző verseny lebonyolítását
Lőrincz József és Szabóné Balla Marianna vállalta el.
A bogyójárat szervezését Benkó Dániel vállalta fel. Felkérések postázásra kerültek, a
programtervben megnevezett fellépőknek.
Ismerteti a rendezvény kiadási költségtervét.
– Reklámanyag
- Eger Rádió reklám
- Hírlap reklám
-Tarnai Kiss László
- Hangosítás, zenei szolgáltatás
-Egyéb fellépők Szederinda táncház
-Felsőtárkány
- Credo énekegyüttes
–Nagy sátor
- Mobil WC
- Szemétszállítás
- Ajándék tárgyak

50.000,-Ft
50.000,-Ft
25.000,-Ft
150.000,-Ft
150.000,-Ft
50.000,-Ft
30.000,-Ft
100.000,-Ft
150.000,-Ft
35.000,-Ft
18.000,-Ft
50.000,-Ft

- Elektromos bekötés
- Étel, ital a szervezőknek, vendégeknek
-Egyéb kiadások
- Balatonedericsiek szállás, ellátás
A rendezvény tervezett kiadási összege, 1.200.000,- Ft.

50.000,-Ft
100.000,-Ft
92.000,-Ft
100.000,-Ft

Lőrincz József
A költségvetés és a költségek betartása nem játék. Az október 01. napján hatályba lépő
hatásköri szabályzat alapján a saját felelősségével játszik. Bevétel és kiadás tervezésénél a
terveken belül kell maradni. El kell dönteni, hogy meddig lehet elmenni a kiadások terén,
tudva azt, hogy még lesznek év végi rendezvények.
Barta Győző
Javasolja, hogy a képviselő testület hozzon határozatot arra vonatkozóan, hogy milyen
négyzetméter áron ad lehetőséget a fesztiválon történő árusításra.

Szavazás:

5 igen szavazattal elfogadásra került.

51/2011.(X.11.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadta, hogy a 2011. október
22. napján megrendezésre kerülő Csipkebogyó Fesztivál elnevezésű rendezvényen,
árusítás, Szarvaskő Község Önkormányzata és a használatba vevő között történő közterülethasználati megállapodás megkötésével végezhető.
Használati díjat 2.500,-Ft/m2 összegben állapítják meg. A képviselő –testület felhatalmazza a
polgármester urat a Csipkebogyó Fesztiválra vonatkozó közterület-használati megállapodások
aláírására.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal

4. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek indítványok.

Barta Győző
Ismerteti, hogy az Egererdő Zrt kérelmet nyújtott be hogy a 046/3 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú ingatlanon, fakitermelésből származó faanyag felkészítését elvégezhesse. A
területet 2011. november 07. napjától 2011.november 20. napjáig kívánja használni.
Javasolja, hogy a terület használatáért az Önkormányzat 50.000,-Ft összeget állapítson meg.
Barta Győző
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük?
Mivel nincs, kéri, hogy szavazzanak.

Szavazás:

5 igen szavazattal elfogadásra került

52/2011.(X.11.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy az
Egererdő Zrt. a 046/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon, fakitermelésből származó
faanyag felkészítését elvégezze, 2011. november 07. napjától 2011. november 20. napjáig. A
fenti ingatlan területhasználat díjaként 50.000,-Ft, azaz Ötvenezer 00/100 forint összeget
állapít meg a Képviselő-testület.
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete felhatalmazza a polgármester urat,
hogy a területhasználatra vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal
Barta Győző
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való
részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek
pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott
támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi
támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési
és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait a Wekerle Sándor Alapkezelő végzi, míg az
elbírálási és adatrögzítési feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei
önkormányzatok látják el.
Lehetőség van a 2012. pályázati évhez csatlakozni. Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a
csatlakozási szándékról.
Szavazás:

5 igen szavazattal elfogadásra került

53/2011.(X.11.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja, hogy csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.
Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal

Barta Győző
Ismerteti, hogy a községben kiépítésre került térfigyelő rendszerre vonatkozóan megérkezett
egy előterjesztés az egri rendőrkapitánytól. A rendőrség a megfigyelést, a szükséges
adatoknak a letöltését, a rendeltetésszerű használatát a megfigyelési területen vállalják, az
önkormányzat vállalja a rendszer fenntartását. Nem javasolja megállapodás megkötését.
Elmondja, hogy a holnapi napon lesz egy megbeszélés a Kistérségnél, ahol egy egységesnek
vehető térfigyelő hálózat kiépítése van tervben. Amennyiben ez megvalósul, ezt a
szabályozást közösen kell kidolgozni. Amennyiben nem valósul meg, ezt saját rendeletben
kell megtenni.

Szavazás:

5 igen szavazattal elfogadásra került

54/2011.(X.11.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Egri
Rendőrkapitányság által az alábbiakban kijelölt, és jóváhagyott GPS koordinátákkal megjelölt
területeken kerülnek elhelyezésre, ezáltal az Egri Rendőrkapitányság a kamerák törvényszerű
működtetését vállalja.
É (északi szélesség)
47˚59ۥ11.862”
47˚59ۥ16.301”
47˚59ۥ16.157”
47˚59ۥ17.504”
47˚59ۥ12.436”
47˚59ۥ4.042”
47˚59ۥ10.205”
47˚59ۥ10.205”

K (keleti hosszúság)
20˚19ۥ53.880”
20˚19ۥ53.483”
20˚19ۥ52.746”
20˚19ۥ49.873”
20˚20 ۥ0.699”
20˚20ۥ32.761”
20˚20ۥ29.183”
20˚20ۥ29.183”

Közterület neve
Rákóczi u.
Fő u.
Fő u.
Fő u.
Fő u.
Tölgyfa u.
Tölgyfa u.
Tölgyfa u.

Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal

Barta Győző
A presszó és élelmiszerbolt bérlőjétől érkezett egy beadvány, melyben tájékoztatást ad arról,
hogy szeretnék a fűtési rendszert korszerűsíteni, átépíteni. Tartalmaz egy részletes árajánlatot.
Szeretnének új pultot betenni, ajtót cserélni. Ez egy 1.400,- e forintos beruházás lenne. Amit a
bérlő vállal költséget, lelakható e, az Önkormányzat tud e az átalakításhoz anyagiakban
hozzájárulni. A bérlőtől egy részletes munkaleírást javasol megkérni.
Benkó Dániel
Lehetne a bolt kijáratával szemben egy gyermekfogó korlátot elhelyezni?
Barta Győző
Természetesen ehhez egy írásos egyeztetés szükséges a közútkezelővel, de akadálya nincs
ennek a megépítésének.
Kérdezi, hogy van e a képviselőknek a szóbeli előterjesztésekhez hozzászólásuk.

Lőrincz József
Néhány nappal ezelőtt megküldte írásban néhány észrevételét a képviselő társaknak. Kéri,
hogy amire lehet, kapjon választ a fesztivál előtt, mely a 4 (Kovács Ferenc jogcím nélküli
területfoglalási ügye) és a 9 (téli síkosság-mentesítés szerződés előkészítése).
Barta Győző

Képviselő úr írásban fog választ kapni az említett két kérdésre.
Barta Győző
A képviselő testületi ülésen megjelent Kovács András kér lehetőséget, egy kérdést feltenni.
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak arról, hogy Kovács András a testületi ülésen
észrevételt, kérdést tegyen fel.
Szavazás:

5 igen szavazattal elfogadásra került.

Kovács András
Elmondja, hogy a Szérűskertben épül valami, amiről semmilyen információja nincs az ott
élőknek. Találgatások láttak napvilágot arról, hogy Mizsei Attila épít ott egy istállót, ahol egy
komplett tehenészet fog működni. Már egy út is kiépült az építményhez. Kérdése, hogy tud e
erről az önkormányzat, ha igen, milyen engedélyezési kötelezettséggel kell, hogy
szembesüljön, belterület e az érintett rész, milyen állattartási rendelet vonatkozik erre a
területre? Lehetséges e hogy a szóbeszéd szerinti 50 tehénből álló tehenészet ott megvalósul.
Barta Győző
Elmondja, hogy az önkormányzathoz semmilyen kérelem nem érkezett állattartásra valamint
építkezésre vonatkozóan. Legeltetésre vonatkozó kérelmet adott be Mizsei Attila. Információ
adás nem történt az önkormányzat irányában. A szóban forgó rész lakott külterület, ahol a
múltjára való visszatekintés miatt lehet állatot tartani.
Megkeressük az érintett lakótársat, és tájékoztatást kérünk ezzel kapcsolatban.
Barta Győző
Kérdezi, hogy van e még a képviselőknek a szóbeli előterjesztésekhez hozzászólásuk.
Több nyílt ülésű napirend és hozzászólás nem lévén az ülést berekeszti.
Legközelebb 2011. november 30. napján 18:00 órakor tartanak testületi ülést.
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