JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének
2011. december 13-án megtartott rendkívüli n y í l t testületi
üléséről.

Jelen vannak:

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

Meghívott vendég:

Bárdos Zsolt
Heves megyei Vízmű Zrt. munkatársa

Tanácskozási joggal: Dr. Szemes Gabriella
E.M.J.V. PH.
Jogi és Szervezési Iroda

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 5, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Képviselő társai a meghívóban feltüntetett napirendi anyagokat írásban megkapták.
Van-e valakinek más napirendi javaslata?
Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatot.
Szavazás:

5 igen szavazattal elfogadásra került.

1. Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet tervezete a közüzemi
vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő
díjak megállapításáról szóló 2/2002.(XI. 19.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző
A KÖZÜZEMI VÍZMŐBİL SZOLGÁLTATOTT IVÓVÍZÉRT ÉS
A KÖZÜZEMI CSATORNAMŐ HASZNÁLATÁÉRT FIZETENDİ
2012. ÉVI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSA
(előterjesztés a települési önkormányzatok - mint árhatóságok - részére)
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. alapján az egészséges
ivóvízellátásról és a csatornázásról a települési önkormányzat köteles gondoskodni.
Az árak megállapításáról szóló, az 1993. évi CIV. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVII.
törvény 1994. év január 1. napjától a települési önkormányzat - mint árhatóság – hatáskörébe
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utalta az önkormányzati tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvíz, szennyvízelvezetés,
tisztítás és kezelés díjának megállapítását.
A törvény 10. §.-a alapján a hatósági ár megállapítása hivatalból, vagy az árat érvényesítő
vállalkozó kérelmére történhet.
A hatósági ár megállapítója a kérelem, illetve a kért adatok kézhezvételétől számított harminc
napon belül köteles az ármegállapítást közzétenni, vagy a kérelem elutasításáról a kérelmezőt
értesíteni.
A 8. §. (1) bekezdése értelmében a hatósági árat úgy kell megállapítani, hogy a vállalkozó
ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson.
Veszteséges ármegállapítás esetén a szolgáltató kénytelen az árhatóság felé a díjkülönbözetet
érvényesíteni.
A megállapított árat, valamint annak alkalmazási feltételeit jogszabályban kell közzétenni,
melyben rendelkezni kell arról, hogy a hatósági ár mikor lép érvénybe, e rendelkezésnek
visszamenőleges hatálya nem lehet /11. §. (1) bek./.
A lakosságot közvetlenül érintő hatósági ár változtatásáról az ár megállapítója legkésőbb az
érvénybelépésével egyidejűleg köteles a lakosságot tájékoztatni (15. §.)
Kérem, hogy a vonatkozó jogi szabályozás és az igazgatóság mellékelt árképzési javaslata
alapján szíveskedjenek a 2012. évi szolgáltatási díjat megállapítani.

ÖSSZEGEZVE:
DÍJAK (Ft/m3)
számított díj

IVÓVÍZDÍJAK
CSATORNADÍJAK

281,34
195,90

kerekített
nettó díj:

bruttó díj

281,00

356,87

196,00

248,92

Azoknál az önkormányzatoknál, akik 2011. évben a magasabb díjat fogadták el:

számított díj

kerekített
nettó díj:

bruttó díj

IVÓVÍZDÍJAK

292,80

293,00

372,11

CSATORNADÍJAK

204,23

204,00

259,08

Kérjük, javaslatunkat a fenti tények alapján mérlegeljék, és azt elfogadni szíveskedjenek.
E g e r, 2011. október 26.
Dr. Bánhidy Péter
Vezérigazgató
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Barta Győző
Kérdezi Bárdos Zsoltot, hogy van e szóbeli kiegészítése?
Bárdos Zsolt
Néhány tevékenységet ismertetne, amit az elmúlt időszakban végzett a cég. Az elmúlt évben a
képviselő testület a magasabb díjat fogadta el. Meg kívántunk valósítani célokat, mely a falu
ivóvíz ellátásának biztonságát növeli. Elsőként, legfontosabb célként került meghatározásra
egy új kút létesítése, hogy amennyiben a régebben üzemelő kúttal valami történne,
rendelkezésre álljon egy másik kút. Ezt a feladatot megoldották, a kút üzembe állt, a védő
terület rendezésre került.
Dr. Zsirai Sándor
Elmondja, hogy a szolgáltatás minőségét és folyamatosságát köszöni.
Kérdése, hogy az új kút üzembe állításával, százalékosan mennyivel tudott megnövekedni a
rendelkezésre álló vízhozam?
Amennyiben jelentősen megnövekedne a település vízigénye, akkor ez biztosítva lenne-e?
A szennyvízkérdéssel kapcsolatban el kellene gondolkodni a műszaki megoldáson.
Bárdos Zsolt
Az új kút vízhozama megegyezik az előző kút vízhozamával. Ugyan arra a vízadó rétegre van
telepítve. Nem egy új vízmezőt tártunk fel. De amennyiben a régi kúttal baj történik, az új kút
biztonsággal kielégíti az igényeket.
Részt kíván venni a cég a fejlesztések megalapozásában. Kérnek egy megfogalmazást, hogy
mire nézzenek műszaki megoldási javaslatot. Minden területre más-más műszaki javaslat kell.
Az együttműködési szándékát kifejezi. Kéri, hogy az Önkormányzat határozza meg az
irányokat súlyozva, melyhez megoldási javaslatot tud a cég adni.
Barta Győző
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak.

Szavazás:

5 igen szavazattal elfogadásra került.

Szarvaskő Község Képviselő Testületének 10/2011 (XII. 14.) önkormányzati rendelete a
közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló 2/2002.(XI. 19.) önkormányzati
rendelet módosítására.

1.§
Jelen díjmegállapítás a Heves Megyei Vízmű Zrt. által Szarvaskő község területén végzett
közszolgáltatásra érvényes

1. Az ivóvízdíj :
2. A csatornadíj:

Nettó: 293,00 Ft/m3
Nettó: 204,00 Ft/m3
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2.§.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
A rendeletben meghatározott díjat 2012. január 01. napjától kell alkalmazni.

Barta Győző
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző

2. Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet tervezete a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a
szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 9/2009. (V.
12.) önkormányzati rendelet módosítására
3.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző
A Városgondozás Eger Kft. javaslatában figyelembe veszi a jelenlegi gazdasági helyzetet, és
nem hárítja a lakosságra a teljes költségnövekedést, ezért kisebb mértékű, 10,7 %-os
áremelésre tesz javaslatot.
Az áremelés azonban elkerülhetetlen, ha biztosítani akarjuk a szolgáltatás jelenlegi
tartalommal,
-minden héten, hétfői napokon kommunális hulladékgyűjtés
-havonta egy alkalommal házhoz menő szelektívhulladék begyűjtés,
-a köztéri szelektív hulladékgyűjtő szigetek ürítése, üzemeltetése,
-évente egy alkalom lomtalanítás
és megszokott színvonalon.
Kérem, hogy a 2012. évre vonatkozó díjjavaslatunkat fogadják el!

Eger, 2011-11-21.
Jakab Zoltán
Ügyvezető igazgató
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Szolgáltatási díjjavaslat
2012. évre
Szarvaskő település Önkormányzata részére

110-120 literes hulladékgyűjtő edény ürítési díja:
2011.
nettó:
bruttó:

310.- Ft / db / ürítés
387.- Ft / db / ürítés

Javaslat:

2012.
10,7%
343,17.- Ft / db / ürítés
435,82.- Ft / db / ürítés
nettó: 343,-Ft
bruttó: 436,-Ft

60 literes hulladékgyűjtő edény ürítési díja:
2011.
nettó:
bruttó:

238.- Ft / db / ürítés
298.- Ft / db / ürítés

Javaslat:

2012.
10,7 %
263,46- Ft / db / ürítés
330,60.- Ft / db / ürítés

nettó: 263,-Ft
bruttó: 331,-Ft

4 m3-es konténer ürítési díja
2011.
nettó:
bruttó:

10 954.- Ft / db / ü
13 692.- Ft / db / ü

2012.
11%
12.159.- Ft / db / ü
15 442.- Ft / db / ü

A konténerek mérlegelése során, ha a konténerben lévő hulladék súlya az 600 kg-t
meghaladja, az 600 kg feletti részt 10.900,- Ft + ÁFA / tonna áron kiszámlázzuk a
megrendelőnek.
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Jelölt zsák (többlet hulladék gyűjtésére) díja:

nettó:
bruttó:

164.- Ft / db
205.- Ft / db

Javaslat:

2011.
10,7%
181,54.- Ft / db
230,56.- Ft / db
nettó:
bruttó:

2012.
zsák ára
+ 25,80

207,-Ft
263,-Ft

Barta Győző
Javaslata, hogy a 110-120 l-es hulladékgyűjtő edények ürítési díjára nettó 339,- forint, bruttó:
430,-forintot fogadjon el a testület. A 60 l-es hulladékgyűjtő edények ürítési díjára nettó 260,forint, bruttó 330,-forint összeget fogadjon el a testület. A 4 m3 ürítési díja elfogadható a cég
ajánlása alapján.
A zsákos ürítés díjára javasolja elfogadni a nettó 205,-forint, bruttó 260,-forint összeget.
Lőrincz József
A zsákos szállításnál a számok alapján magasabb az emelkedés, mint 10, 7%.
Barta Győző
A szolgáltató a 10,7 %-os emelést az alapszolgáltatásra ajánlotta meg. A zsák árát olyan
mértékben megemelték, hogy a cég nem tudja vállalni a szállítás díjában. A zsákos
lehetőséget alapszolgáltatásnak is elfogadtuk, nem csak kiegészítő szolgáltatásnak. Két
lehetőség van. Egyik, hogy, az ajánlatot elfogadjuk, a másik, hogy az alapszolgáltatás árát
elfogadjuk, a zsák árát, nem, és a szolgáltatóval történő tárgyalás után, az adatok ismeretében,
újra tárgyaljuk.
Javaslata, hogy az alapszolgáltatás díját fogadja el a testület a jelölt zsákos gyűjtésnél, a zsák
árát ne.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat képviselő testülete az alábbiakban fogadja el 2012. évre a
hulladékkezelés közszolgáltatási díjait.
110-120 literes hulladékgyűjtő edény ürítési díja:
nettó: 339,-Ft
bruttó: 430,-Ft

60 literes hulladékgyűjtő edény ürítési díja:
nettó: 260,-Ft
bruttó: 330,-Ft

4 m3-es konténer ürítési díja
nettó: 12.159.- Ft / db / ü
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bruttó: 15 442.- Ft / db / ü
A konténerek mérlegelése során, ha a konténerben lévő hulladék súlya az 600 kg-t
meghaladja, az 600 kg feletti részt 10.900,- Ft + ÁFA / tonna áron kiszámlázzuk a
megrendelőnek.

Jelölt zsák (többlet hulladék gyűjtésére) díja: az alapszolgáltatás díját fogadja el, a zsák árát
nem.
nettó:
bruttó:

181,-Ft
230,-Ft
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint

Barta Győző
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak.

Szavazás:

5 igen szavazattal elfogadásra került.

SZARVASKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról,
valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
9/2009. (V. 12.) önkormányzati rendeletének módosítására
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2.számú melléklet

Hulladékkezelési közszolgálati díjak
2012. január 1.-től - 2012. december 31.-ig
Ürítési díjak
Tárolóedény típusa

120 literes kukaedény
60 literes kukaedény

60 literes zsák
Konténer (4 m3)

Egy évre
(1 ürítés)
számítva
(52 ürítés)
nettó
bruttó
nettó
bruttó
nettó
bruttó
11.180 17.628
22.360
430 Ft 8.814 Ft
339Ft
Ft
Ft
Ft
13.520
17.160
330 Ft 6.760 Ft 8.580 Ft
260 Ft
Ft
Ft
Félévre számítva
(26 ürítés)

181 Ft
12.159Ft

heti 2 db * 26 hét
11.960
230 Ft 9.412 Ft
Ft

heti 2 db * 52 hét
18.824
23.920
Ft
Ft

15.442Ft

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
A rendeletben meghatározott díjat 2012. január 01. napjától kell alkalmazni.
Barta Győző
Polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző

4. Szarvaskő Község Képviselő-testületének rendelet-tervezete az állattartás helyi
szabályozásáról szóló 4/2006. (05.17.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Barta Győző
Ezzel a napirenddel már foglalkozott az Önkormányzat. Egy tervezet került benyújtásra a
testület elé.
Eddig két övezet meghatározását tartalmazza a rendelet. A módosítás szerint kibővülne a
területek meghatározása, valamint kiegészülnek a 3. sz. melléklettel, ahol az állattartási
szintek meghatározásra kerülnek.

Lőrincz József
A cél az, hogy a település jellege megmaradjon, egy élhető, lakható falu legyen. A szomszéd
engedélyezésével kapcsolatban olyan szomszédot hozzunk helyzetbe, aki életvitelszerűen ott
él.
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Javasolja, hogy a tartható állat számot pontosan határozza meg a rendelet, melytől el lehet
térni maximum 25%-ig, és jobban kerüljön körülírásra az a kör, aki érintett lehet, valamint
gondoljunk a legszélső telkekre is. Egyik övezet, ne ugorjon át a másik övezetbe.
Benkó Dániel
Elmondja, hogy a községben nem ritka, hogy egy területnek, ingatlannak, 10-12 tulajdonosa
is van. Így képtelenség lehet kikérni a véleményüket, hozzájárulásukat. Ezért javaslom, hogy
úgy határozzuk meg a szomszédot, hogy aki életvitelszerűen ott él. Olyan rendeletet alkosson
a testület, melyet alkalmazni és betartani tud.
Barta Győző
Van egy alap darabszám, melyet a rendelet megenged tartani. Ha ettől valaki el akar térni,
akkor kell a szomszéd hozzájárulását kérni, melyet ezek után az Önkormányzat engedélyez.
Bizonyos mértékig szabályozó, és bizonyos mértékig megengedő rendeletet kell hozni.
Benkó Dániel
A kisüzemi állattartás lehetőségét ne hagyja a rendelet feltornázhatóvá tenni nagyüzemi
állattartásra. Azt olyan helyen lehessen megtenni a község területén, ahol nem zavarja a
lakóközösséget, mert a rendelet mutat olyan terültet, ahol ezt meg lehet tenni.
Barta Győző
Kérdezi, hogy a 2. sz. mellékletre, mely az övezeteket tartalmazza, van e valakinek módosító
javaslata?
Lőrincz József
Elmondja, hogy az övezetek meghatározásának összhangban kell lennie a rendezési tervvel.
Barta Győző
Belterület az ófalu és az újtelep. Lakott külterület és zártkerti övezet a Szérűskert, Nyugodó
dűlő, Vaskapu és Denár.
Barta Győző
Mivel konkrét módosító javaslat nem érkezett, így azt javasolja, hogy a következő testületi
ülésre tegyék meg a képviselő urak a konkrét módosító javaslataikat, és akkor szavazzanak az
állattartási rendeletre vonatkozóan.
Lőrincz József
Módosító javaslata, hogy az egyes övezetre meghatározott állat darabszámtól, adott területen
25 % al lehessen eltérni, engedéllyel.
Barta Győző
A 3. sz. mellékletben a belterületi állattartási szint meghatározásánál a következő változásokat
fogadja el a testület.
5 db kistestű haszonállat, és 50 baromfi, 50 egyéb kedvtelésből tartott kisállat tartható. Ettől
eltérni nem lehet.
Nahóczki László
Javasolja, hogy a lakott külterületen, zártkerti övezetben, mezőgazdasági területen, a háztáji, a
kisüzemi és nagyüzemi állattartás szabályai a rendeletben meghatározottak szerint legyenek
végrehajthatók.
9

Barta Győző
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő testülete elfogadja, hogy az állattartás helyi
szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben a 3. sz. mellékletben a belterületi állattartási
szint meghatározásánál a következő állatszámot lehet tartani:
5 db kistestű haszonállat, és 50 baromfi, 50 egyéb kedvtelésből tartott kisállat tartható. Ettől
eltérni nem lehet.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
Szavazás:

5 igen szavazattal elfogadásra került

77/2011. (XII.13.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő testülete elfogadja azt a szempontot, hogy az
állattartás helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben a 3. sz. mellékletben a
belterületi állattartási szint meghatározásánál a következő állatszámot lehet tartani:
5 db kistestű haszonállat, és 50 baromfi, 50 egyéb kedvtelésből tartott kisállat tartható. Ettől
eltérni nem lehet.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
Lőrincz József
Elmondja, hogy tudja támogatni a kisüzemi és nagyüzemi állattartást, ha a 2. számú
mellékletben meghatározott II. övezet szétbontásra kerül falusi lakóövezetre és zártkerti
övezetre.
Barta Győző
Javasolja, hogy a rendelet módosítást a december 28-i ülésre hozza vissza a testület.
5. Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata Eger Térsége
Fejlesztési Egyesület létrehozásáról.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa 2011. november 23-i ülésén 75/2011. (XI. 23.)
számú határozatával úgy döntött, hogy az Eger Térsége Fejlesztési Egyesület (továbbiakban:
ETFE) Alapszabályát támogatja, valamint javasolja a kistérség tagönkormányzatainak az
egyesületbe történő belépést. Az Egyesület alapszabályának tervezete az előterjesztés
melléklete.
Javaslat a Társulás célkitűzéseivel összhangban - a kistérség tagönkormányzatainak alapító
tagként történő részvételével - Térségi Fejlesztési Egyesület alapítása.
Az Egyesület alapításának célja a Társulás és a tagönkormányzatok számára nem (ÉMOP3.3.1.-11 Civil szervezetek infrastrukturális fejlesztése, Leader, ÚMVP, stb.) v. nehezen
hozzáférhető (KEOP) térségi érdekeltségű EU-s és hazai pályázatok megvalósítása, továbbá
az Egyesületen keresztül a kistérségben működő önkormányzati-, magán-, és a civil szektor
együttműködésének erősítése oly módon, hogy az egyes települések határain átívelő
problémákra hatékony megoldások szülessenek.
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Az ETFE azokat a helyi szervezeteket, önkormányzatokat, gazdasági és civil szereplőket,
fejlesztési, oktatási és kutatási intézményeket, szakmai partnereket, támogatókat kívánja
összefogni, akik
• közösen szándékoznak tenni a területi kohézió erősítése érdekében, a kistérség
versenyképességének fokozásáért,
• a térségi fejlődése érdekében lényegi kihívásnak tekintik a folyamatos szakmai és
szervezeti megújulást, a modern menedzsment szemlélet és stratégiai gondolkodás
meghonosítását, a hálózati együttműködés erősítését, továbbá az innovációs
képességet, a fenntarthatóságot, valamint támogatják az elmozdulást ebbe az irányba.
1. Jogszabályi háttér:
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium előkészítette az egyesülési jogról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényjavaslatát, mely a nonprofit
szektorban tevékenykedőket, továbbá az egyesülési jog körébe tartozó kérdéseket egyetlen,
keretjogszabályba integrálja.
Az új szabályozással civil szervezetek számára egy új támogatási rendszer kialakítását kezdik
meg. Cél, hogy a 2012-es költségvetési évtől kezdődően – a Nemzeti Civil Alapprogram civil
támogatási rendszerének helyébe lépve – az új civil törvénnyel létrehozott, Nemzeti
Együttműködési Alap útján – az idei keretnél jelentősebb – költségvetési forrásokat
biztosítsanak a civil szervezetek számára. A forrás a szervezetek működéséhez, szakmai
programjaik megvalósításához, valamint a szomszédos, európai uniós tagállamok társadalmi
szervezeteivel folytatott együttműködés, illetve a Kárpát medencében kifejtett civil társadalmi
aktivitás támogatására lesz felhasználható. A jogi szabályozás módosítása a már működő civil
szervezetek kereteinek újragondolását, illetve alapszabályuk módosítását is előírja.
2. Az Egyesület célja, feladatai:
A térség fejlesztése a vidéken élők életminőségének javítása és jövedelemteremtő
képességének növelése a tájegység vonzóvá tétele érdekében. A térség foglalkoztatottságának
növelése, a munkanélküliség csökkenésének előmozdítása. Az együttműködés további célja a
területi kohézió erősítése, a belső integráció előmozdítása és a kistérség versenyképességének
fokozása érdekében, továbbá a területi fejlődés kiegyenlített és fenntartható javítása, a
környezet minőségének javításával.
Az Egyesület feladatai a kitűzött célok érdekében:
2.1. A páratlanul gazdag természeti és kulturális örökség megőrzése.
 A kistérség hagyományos tájegységre jellemző szokásainak, hagyományainak,
termékeinek feltárása, újjáélesztésének elősegítése.
 A helyi termékek országos és országhatáron átnyúló marketingjének elősegítése,
helyi piacok létrehozásának ösztönzése.
 Rendezvények, programok térségi szinten történő összehangolása, az egyedi
tájjellegre jellemző programok megőrzésének, újjáélesztésének ösztönzése.
 A meglévő bőséges kulturális erőforrások feltárása, összpontosítása.
 A programok, rendezvények szervezésében történő együttműködés koordinálása és
elősegítése.
 A mezőgazdaság termelőképességének megtartása, a térség önellátási
képességének növelése.
2.2. Környezet- és természetvédelem.
 A térségi fenntarthatóság javítása.
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 Fenntartható életmóddal kapcsolatos tudatformálás, energiatudatos gondolkodás
elősegítése.
 A megújuló energiaforrások nagyobb mértékű hasznosításának elősegítése,
használatuknak minél szélesebb körben történő megismertetésével, tudatosításával,
alkalmazásával, illetve mintaprojektek megvalósítása útján.
 A térség energiafüggésének csökkentése, az energiaszerkezet diverzifikálása.
 Kerékpáros és tömegközlekedés használatának népszerűsítése, infrastruktúrájának
fejlesztése.
2.3. Kistérségi kohézió erősítése.
 A területfejlesztés javítása érdekében szükséges a bevált gyakorlatok és a közös
megoldások megismerése.
 Pályázati rendszerek kihasználása. Célja, hogy Európai uniós és hazai források
felkutatásával elősegítse a régió hatékony fejlődését, közös projektek
megvalósítását.
 Céljai megvalósításához szükséges információk gyűjtése, szelektálása,
rendszerezése, feldolgozása, közös információs adatbázis kidolgozása,
működtetése.
 Kistérségi civil fórum működtetése. Műhelyfoglalkozások, partnertalálkozók
megszervezése. Témakörönként munkacsoportok működtetése. Partnerkapcsolatok
létrehozásának ösztönzése.
 Civil szervezetek és a megyei, települési, valamint kisebbségi önkormányzatok
együttműködésének elősegítése. Az önkormányzati döntés-előkészítésben, a
döntések végrehajtásában és az értékelésben civil szervezetek közreműködésének
erősítése.
 Civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése.
Szakmai tanácsadási rendszer működtetése.
 A szomszédos, európai uniós tagállamok társadalmi szervezeteivel folytatott
együttműködés, illetve a civil társadalmi aktivitás elősegítése.
 Civil szervezetek, oktatási, felsőoktatási intézmények és az üzleti szféra
kapcsolatainak és együttműködési lehetőségeinek fejlesztése, az egyesület céljai
mentén.
 Civil szervezetek jelenlétének elősegítése, hazai és határon túli rendezvényeken,
fesztiválokon. A kistérség civil szférájának bemutatása kiadványokban,
elektronikus és írott szakmai sajtóban.
3. Az Egyesület megalapításának tervezett lépései:
Célunk, a 2012 évtől hatályba lépő egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló törvénytervezettel összhangban minimum 10 alapító
taggal az egyesület létrehozása.
Menetrend:
2011. 12. hó Önkormányzatok, civil szervezetek Egyesülethez történő csatlakozása,
képviselők delegálása.
2012. 01. hó Alakuló ülés összehívása, alapszabály elfogadása, tisztségviselők
megválasztása.
2012. 02. hó Egyesület bírósági bejegyzése.
Az egyesület bírósági bejegyzése kb. 2 hónapot vesz igénybe, ezért a 2012. évi pályázatokhoz
célszerű mielőbb elindítani az egyesület bírósági bejegyzését. Az egyesület adminisztrációs
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feladatait más döntésig a kistérségi iroda munkatársai látnák el. Az önkormányzatok,
szerveztek egyesületi tagdíjfizetési kötelezettsége: 5.000 Ft/hó.
A fentiek alapján kérjük, hogy az egyesület létrehozására vonatkozó elképzelést támogatni
szíveskedjen.

Határozati javaslat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő Testülete jelen határozatában dönt arról, hogy
alapító tagként csatlakozik az Eger Térsége Fejlesztési Egyesülethez, annak Alapszabályát
beterjesztett formában elfogadja, az egyesület működéséhez, évente 60.000 Ft-tal, azaz
hatvanezer forint tagdíjjal hozzájárul, melyet első alkalommal az egyesület megalakulását
kimondó taggyűlést követő 8 napon belül rendelkezésre bocsát. Egyidejűleg Szarvaskő
Község Önkormányzat Képviselő Testülete jelen határozatával az egyesületben történő
képviseletére annak Taggyűlésébe Barta Győző polgármestert delegálja.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Szavazás:

5 igen szavazattal elfogadásra került

78/2011. (XII.13.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő Testülete jelen határozatában dönt arról, hogy
alapító tagként csatlakozik az Eger Térsége Fejlesztési Egyesülethez, annak Alapszabályát
beterjesztett formában elfogadja, az egyesület működéséhez, évente 60.000 Ft-al azaz
hatvanezer forint tagdíjjal hozzájárul, melyet első alkalommal az egyesület megalakulását
kimondó Taggyűlést követő 8 napon belül rendelkezésre bocsát. Egyidejűleg Szarvaskő
Község Önkormányzat Képviselő Testülete jelen határozatával az egyesületben történő
képviseletére annak taggyűlésébe Barta Győző polgármestert delegálja.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
6. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Barta Győző
Ismerteti a Városgondozás által adott ajánlatot és szerződés tervezetet a téli síkosságmentesítésre vonatkozóan. A tavalyi áron vállalják a feladat elvégzését. Kéri a
képviselőtestület felhatalmazását a szerződés aláírására.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadja a Városgondozás Eger Kft
ajánlatát 2011/2012 évi téli síkosság-mentesítésre vonatkozóan. Felhatalmazza Barta Győző
polgármester urat, hogy a szerződést erre vonatkozóan aláírja.
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Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
Benkó Dániel képviselő úr 21:10 órakor elhagyja a tárgyalótermet.
Szavazás:

4 igen szavazattal elfogadásra került

79/2011. (XII.13.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadja a Városgondozás Eger Kft
ajánlatát 2011/2012 évi téli síkosság-mentesítésre vonatkozóan. Felhatalmazza Barta Győző
polgármester urat, hogy a szerződést erre vonatkozóan aláírja.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint

Barta Győző
Az elmúlt ülésen szó volt egy pályázati lehetőségről, az iskola épületre vonatkozóan. Ehhez
érkezett egy költségbecslés, egy építész irodától. Az épület átalakítására, felújítására
vonatkozó ajánlat 30 millió forint, valamint a tervezési és engedélyezési költéség 1,5 millió
forint. Ehhez kellene a kerítés javítása, a főúton járdaépítés, ahol lehet parkoló kialakítása. A
pályázat pozitív elemként értékeli az energiatakarékos fűtést. A számítások szerint az önerő
kb. 15-20 millió forint. Ha ez megépül, akkor ennek az üzemeltetése is pénzbe kerül.
Kérdés, hogy adjon e az Önkormányzat tervezésre és pályázatírásra megbízást.
Benkó Dániel képviselő úr 21:20 órakor megérkezik a tárgyalóterembe.
Egy másik pályázati lehetőség a mezőgazdasági utak építésére és felújítására vonatkozóan
került kiírásra. 2012. január 01-31-ig lehet a pályázatot benyújtani. A bányai útra lehetne ezt
felhasználni.
A közmunkaprogramba december 09. napjától, 2012. február 08. napjáig két főt tud az
Önkormányzat foglalkoztatni.
A téli síkosság-mentesítési feladatokat, hó-eltakarítást el tudják végezni.
Lőrincz József
Azt kellene megvizsgálni, hogy a kiírt pályázatot hogyan lehet az iskola épületre ráhúzni.
Meg kell nézni, hogy milyen beruházást lehet elvégezni még a pályázati kiírás alapján. Talán
a buszmegállók, parkoló, járdákra vonatkozóan.
Benkó Dániel
Átadja a képviselőknek a Pék-Laci Kft ügyvezetőjének írásos kérelmét, melyben kéri a bérleti
díj mérséklését, hivatkozva a visszaeső forgalomra.
Barta Győző
Javasolja, hogy a beadott kérelmet a képviselő testület a következő testületi ülésre hozza
vissza tárgyalni.
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Nahóczki Lászó
Az Eger Erdő Zrt. megkapta a 2012. évre várható közmunkaprogramba foglalkoztatható
létszámot. Eddig 24 főt alkalmazott a cég a környező 18 településen. Most 90 fős elvárás
jelentkezett. Szeretné a cég bevonni Szarvaskő községet is. 5 főre lenne szükség Szarvaskőről,
akik a közmunkaprogramban foglalkoztathatóak.

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. december 28. napján 18:00 órakor tartanak testületi ülést.

k. m. f.

Barta Győző
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző
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