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Köszönti a megjelent képviselő urakat, Dr. Szemes Gabriellát, Juhászné dr. Krecz Erzsébetet
valamint Bárdos Zsoltot.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 képviselő közül jelen van, 3, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja.
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 önkormányzat gazdálkodásának 2011. évi helyzetéről készített
beszámoló elfogadása.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Meghívott vendég: Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Barta Győző
Általános indokolás
I. Szarvaskő Községi Önkormányzat gazdálkodásának általános értékelése
Szarvaskő Önkormányzata 2011. évi eredetileg tervezett költségvetési mérleg főösszege 83.443 E
Ft volt, amely év közben 115.736 E Ft-ra módosult elsősorban pénzmaradványból, valamint
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központosított előirányzatokból és támogatásértékű működési bevételből, amelyet eredeti
előirányzatként nem terveztünk.
Az önkormányzati bevételekből 102.837 E Ft teljesült, amely a módosított előirányzat 88,85 %-a.
A helyi önkormányzat működési költségvetésének bevételi teljesítése 87,11%-os, míg a
felhalmozási célú költségvetési bevételek 90,17%-ban teljesültek. A kiadások 53.551 E Ft-os
összegűek voltak, amely 46,27%-os pénzügyi teljesítést jelent. A bevételek 6.940 E Ft-tal haladják
meg a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások nélkül számított kiadások éves teljesítési összegét. A
felhalmozási kiadások teljesítése 95,98%-os.
Az év folyamán az önkormányzat költségvetési egyensúlya biztosított volt, likviditási problémák
nem jelentkeztek. Hitel felvételére nem került sor.
II. Bevételek alakulása
1. Szarvaskő önkormányzat működési bevételeinek 4.500 eFt-os előirányzatából 2011. évben
4.493 E Ft-os bevétel realizálódott, melyből 2.881 E Ft a bérleti díjbevétel. Az önkormányzat
bankszámláján lekötött pénzeszközből 1.519 E Ft-os kamatbevétel keletkezett.
2. Telekértékesítésből 2011. évben 500 E Ft-os, vadászati jog értékesítéséből 140 E Ft-os
bevételt terveztünk, mely nem teljesült.
3. Helyi adóbevételekből 2011. évben 4.875 E Ft bevételt tervezett az önkormányzat, amelynek
132,16%-a folyt be december 31-ig, legnagyobb összegű 3.357 E Ft-tal a helyi iparűzési
adóból származó bevétel, de jelentős összegű, (979 E Ft) volt a kommunális adóbevétel is.
Az adóbevételekből fennálló tartozásállomány 78,5%-át a vállalkozások adótartozásai
adják. 14 személy, illetve társaság tartozik 50 E Ft-ot meghaladó adóösszeggel, ez adja a
tartozás állomány 51%-át. Míg az ingatlanokra kiterjedő helyi adók tekintetében
csökkentek a kintlévőségek, addig iparűzési adóban és gépjárműadóban növekedtek a be
nem fizetett adók összegei. Követeléskezelés és végrehajtási cselekmények következtében
1.779 E Ft tartozás beszedése valósult meg, azaz az adóbevételek 20,6%-a valamilyen
kényszercselekmény, vagy felszólítás hatására rendeződött.
4. Átengedett központi adók:
Az SZJA helyben maradó részének 4.449 E Ft-os előirányzata átutalásra került. A
települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklésére 6.754 E Ft-ot kapott az
önkormányzat. A gépjárműadóból tervezett 2.030 E Ft-os előirányzat túlteljesült, 2.200 E
Ft bevétel folyt be.
5. Támogatásértékű működési bevételként és működési célú átvett pénzeszközként 5.500 E Ft-ot
terveztünk, mely év közben 5.658 E Ft-ra módosult. A 7.556 E Ft-os teljesítés többek
között a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól területalapú támogatásából, az Egri
Kistérség Többcélú Társulásától kapott pénzeszközökből, az IRM-től településőrök
támogatásából származott, de jelentős összeget, 1.114 E Ft-ot kapott az önkormányzat a
közfoglalkoztatással összefüggésben is.
6. Támogatásértékű felhalmozási bevételként 38.669 E Ft-os bevétel keletkezett az
önkormányzatnál 2011. december 31-ig a Szarvaskő komplex infrastruktúra fejlesztés
támogatással összefüggésben.
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7. Központi költségvetési támogatások:
A településnek központi költségvetési támogatásként 9.686 E Ft járt. Normatív állami
hozzájárulásként 7.281 E Ft, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásaként 2.404 E
Ft jóváírása történt meg az önkormányzat számláján.
III. Kiadások alakulása
1. Településüzemeltetési feladatok:
2011. évben is kiemelt fontosságú volt a településüzemeltetés színvonalának megőrzése. A
közterület fenntartásra tervezett 570 E Ft-os előirányzatból 183 E Ft, a mezőgazdasági
területek gondozására tervezett 2.000 E Ft-ból 1.603 E Ft került felhasználásra. A
közvilágítási kiadások 1.970 E Ft-os előirányzata 79,70%-os pénzügyi teljesítést mutat. A
virágosítással, parkosítással összefüggő kiadások 485 E Ft összegben teljesültek, míg
külterületi utak karbantartására 3.471 E Ft-ot költött az önkormányzat 2011. évben.
Az idegenforgalmi, kulturális rendezvényekre 2.500 E Ft-ot terveztünk, mely az év során
3.231 E Ft-ra nőtt. 2011. december 31-ig az előirányzat 99,69%-ban felhasználásra került.
2. Önkormányzati igazgatással összefüggő tevékenység:
Az önkormányzati igazgatással összefüggő tevékenységre tervezett eredeti előirányzat 15.214
E Ft volt, amely az év során 15.922 E Ft-ra növekedett pénzmaradványból. A személyi
jellegű kiadások előirányzatának felhasználása 76,69%-os, míg dologi kiadásokra az
előirányzat 99,85%-a került igénybevételre.
3. Segélyek:
A segélyekre eredetileg tervezett 3.755 E Ft-os előirányzat az év során 3.750 E Ft-ra
módosult. A 2011. évi teljesítés 95,01%-os, legnagyobb összegű 1.769 E Ft-tal a
rendelkezésre állási támogatásra kifizetett összeg, de jelentős összeget, 352 E Ft-ot fizetett ki
az önkormányzat ápolási díjra is.
4. Beruházási, felújítási kiadások:
Térfigyelő kamera vásárlására 539 E Ft-ot, Szarvaskő komplex infrastrukturális fejlesztésére
57.593 E Ft-ot, Temető útépítésre pedig 1.321 E Ft-ot fordított az önkormányzat.
5. Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások:
Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás
alapján 2011. évben az Eger város által ellátott gazdálkodási, illetve egyéb feladatokért a
település 3.600 E Ft-ot utalt át a megyei jogú városnak. A település tagja az Egri Kistérség
Többcélú Társulásnak, valamint a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak.
Az ezzel kapcsolatban felmerülő tagdíj hozzájárulásokat a 2011. év kiadásai között teljesítettük.
A civil szervezeteket 350 E Ft-tal támogatta az önkormányzat 2011. évben.
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6. Tartalékok:
A tartalékok tervezésénél fontos szempont volt, hogy az év közben felmerülő és adott
címszámon nem tervezett fejlesztési, illetve egyéb önkormányzati feladatra megfelelő forrást
biztosítsunk. A fentiek alapján 199 E Ft-ban általános tartalék, míg 1.494 E Ft-ban céltartalék
került tervezésre. Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó tartalék év közben 11.524
E Ft-ra módosult, elsősorban pénzmaradványból.
IV. Pénzmaradvány alakulása
Szarvaskő Község Önkormányzata az előző évek működési pénzmaradványából 5.014 E Ft-ot,
míg a felhalmozási célú pénzmaradványból 16.710 E Ft-ot használt fel. A 2011. évi módosított
pénzmaradvány 6.835 E Ft, melyből 469 E Ft kötelezettséggel terhelt működési célú, a feladatra
előirányzott felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 6.366 E Ft.
V. A vagyon alakulása
Az önkormányzat 2011. évi mérleg főösszege 924.532 E Ft, melyből a befektetett eszközök
értéke 876.885 E Ft. A gépek, berendezések december 31-i mérleg szerinti értéke 269 E Ft, az
önkormányzat immateriális javainak értéke 2.192 E Ft. A mérlegben szereplő 600 E Ft-os
részesedés az önkormányzat Heves Megyei Vízmű Zrt-ben lévő tulajdonosi részesedése. Az
önkormányzat 2011. évi záró pénzkészlete 42.192 E Ft. A kötelezettségek 975 E Ft-ra csökkentek
az előző évi 4.130 eFt-hoz képest, melyből 208 E Ft a szállítókkal szembeni tartozás összege, a
helyi adó túlfizetések miatt pedig 358 E Ft-os kötelezettsége van az önkormányzatnak.
19:20 órakor megérkezik Nahóczki László képviselő úr a tárgyaló terembe.

Barta Győző
Kérdezi, hogy van e hozzászólás észrevétel?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Elmondja, hogy kicsit változott a mellékletek szerkezete, amiatt, hogy az államháztartási
törvény és végrehajtási rendelet új. Ezt a szabályozást kell alkalmazni a zárszámadási rendelet
készítésénél. Ennek figyelembe vételével került összeállításra az anyag.
Nahóczki László
Szarvaskő ingatlanvagyonát tekintve, hány százalékos az amortizáció, törvényben van e
szabályozva?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Kormányrendeletben szabályozza. Épület 2%, és építmények 3 % éves szinten.

4

Lőrincz József
Elmondja, hogy e-mailben küldött a testületi ülés napirendjeit érintő kérdéseket. Most kapta a
tájékoztatást, hogy ez nem érkezett meg, ezért most kinyomtatva adja át a képviselőknek. Az
első napirendet nem érinti, de kéri a többinél figyelembe venni.
Kérdése, hogy a szöveges részben az olvasható, hogy a vadászati jogból nem folyt be összeg,
a táblázatban még is jelentkezik bevétel.
Amikor tervezték a bevételeket, 2011. évre vonatkozott e, hogy bizonyos fajta bevételeket
nem lehet betervezni, vagy csak 2012. évre vonatkozik? Gondol itt az önkormányzati
rendezvényekből befolyó bevételekre.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A vadászati értéknél a bevétel teljesült, a szöveges részben javítani kell.
A rendezvényekből származó bevételek a területbérleti bevételeket jelentik, mely a bérleti
díjak soron jelentkezik.
Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került

Szarvaskő Községi Önkormányzat 5/2012. (IV.18.) rendelete
az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról és a
2011. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Szarvaskő Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a
alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
1.§
A Képviselő-testület Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.
(II.22.) rendeletével megállapított 2011. évi költségvetés zárszámadását a következő
főösszegek szerint hagyja jóvá:
1. bevételi főösszeg

102.837 Ezer forint

ezen belül:
a. működési célú bevétel
b. felhalmozási célú bevétel
c. 2010. évi normatív elszámolás különbözete
2. kiadási főösszeg

46.595 E Ft
56.126 E Ft
116 E Ft

53.551 Ezer forint

ezen belül:
2.1 működési célú kiadások
ebből:
a.
személyi jellegű kiadások
b.
munkaadókat terhelő járulékok
c.
dologi jellegű kiadások
d.
speciális célú támogatások

36.122 E Ft

7.795 E Ft
2.329 E Ft
18.234 E Ft
7.764 E Ft
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2.2 felhalmozási célú kiadások

59.741 E Ft

ebből:
a.
beruházási kiadások

59.741 E Ft

2.3

Önkormányzat
befizetései

előző

évről

származó

2.4. függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

35 E Ft

-42.347 E
Ft
2. §

(1) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeget az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)
i.)

Helyi önkormányzati működési bevételek
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Helyi adók bevétele
Átengedett központi adók
Támogatásértékű működési bevétel
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Központi költségvetési támogatás
Előző évek pénzmaradványa
2010. évi normatív elszámolás különbözete

4.493 E Ft
747 E Ft
6.443 E Ft
13.403 E Ft
7.556 E Ft
38.669 E Ft
9.686 E Ft
21.724 E Ft
116 E Ft

(2) A bevételi főösszeget részletezett források szerint az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeget az alábbiak szerint
hagyja jóvá:

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

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

11.211 E Ft
3.221 E Ft
13.684 E Ft
141 E Ft
3.563 E Ft
50 E Ft
59.741 E Ft
4.252 E Ft
35 E Ft
-42.347 E Ft

(4) A kiadási főösszeget részletezett tételek szerint a 2. melléklet tartalmazza.
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(5) A 2011. évi költségvetés mérlege bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban
a 3. mellékletben szerepel.

3. §
A normatív állami hozzájárulás és normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolását
jogcímek szerint a 4. melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok alapján az igényelhető
normatív állami hozzájárulás 17 E Ft.
4. §
A Képviselő-testület a 2011. évi módosított pénzmaradvány összegét 6.835 E Ft-ban hagyja
jóvá az 5. mellékletben foglalt részletezés alapján.
5. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa összegét 6.835 E Ft-ban
az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a.)
b.)

Működési költségvetés:
ebből: személyi jellegű kiadások
Tartalékok

469 E Ft
225 E Ft
6.366 E Ft

(2) A személyi jellegű kiadás maradványának összege a személyi jellegű kiadások
előirányzatát növeli és felhasználására az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
rendelet szabályai az irányadók.
6. §
Az Önkormányzatnál 1 fő köztisztviselő és 1 fő munka törvénykönyv szerinti létszámkeret
került megállapításra. A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 4 főben hagyta jóvá a
Képviselő-testület.
(1)

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint
a 6. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

(2)

Az önkormányzati vagyon 2011. december 31-i állapotát a forgalomképesség
szempontjából a 7. melléklet részletezi.
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(3)

A 2011. évi módosított előirányzat és teljesítés adatainak működési és felhalmozási
célú bontását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(4)

A 2011. évi zárszámadás könyvviteli mérlegének főösszegét 924.532 E Ft összegben
fogadja el a Képviselő-testület melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként
a 10. mellékletben található.

(5)

Az Önkormányzatnak 2011. december 31-én a Heves Megyei Vízmű Zrt-ben 600 E
Ft-os részesedése van. A társaság 2011. december 31-én fennálló kötelezettsége 1.473
E Ft.

7. §
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pénzmaradványnak a
2012. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4.-5. §.-ok szerint gondoskodjon.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Szarvaskő, 2012. április 12.

Barta Győző
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző

1. Előterjesztés az Egri Kistérség Többcélú Társulás Alapító Okiratának módosításáról.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző
Az 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet 2012. január 1.-i hatálybalépésével módosultak, illetve
megszűntek korábbi szakfeladatok. Ennek megfelelően a Társulás Alapító Okiratát – az új
szakfeladatrendnek megfelelően – módosítani szükséges.
A fentiek alapján kérem a testületet, hogy az Alapító Okirat módosítását beterjesztett
formájában támogassa.
Az Egri Kistérség Többcélú Társulása a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati
rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet valamint az Egri Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Tanácsa által hozott 15/2012.(III.21.) számú határozata alapján a Társulás
2009. július 01. napjától hatályos Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
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1. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okirata 9. a) pontja „9. a)
Alaptevékenysége: TEÁOR 8411 Általános közigazgatás” szövegrész helyébe „9.
Alaptevékenysége: Alaptevékenységi szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok,
valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége” szövegrész lép.

2. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okirata 9. b) pontja törlésre kerül.

Kérdezi, hogy valakinek van e kérdése, hozzászólása.
Mivel nincs, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.
Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került
(Az alapító okirat egységes szerkezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
9/2012. (IV. 17.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő Testülete az Egri Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának 1. számú mellékletét képező módosított egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratot és annak Módosító Okiratát beterjesztett formájában elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Barta Győző polgármester

3. Szennyvízkezelés
aktuális
kérdései,
az
előkészítés
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Meghívott vendég: Bárdos Zsolt Heves megyei Vízmű Zrt.

feladatai.

Barta Győző
Elmondja, hogy a szennyvízkezelés kérdése a községben, évek óta vissza-visszatérő gond.
2012. március 22. napján a Vízműnél egy rövid kis megbeszélés zajlott le, melyről készült
jegyzőkönyvet a képviselők megkapták.
Kéri Bárdos Zsolt urat, hogy szíveskedjen ezt kiegészíteni.
Bárdos Zsolt
Jelenleg átlagosan naponta 35 m3 vizet értékesítenek, ebből 6 m3 az elvezetett szennyvíz. Ez
az emlékeztető egy alapja az együtt gondolkodásnak. Két ütemet látnak megvalósíthatónak.
Mindkettő lényege, hogy a Heves megyei Vízmű Zrt. azt vállalja, hogy a most meglévő
szennyvíztisztító telepet átépíti, elektromos áramot vezetnek oda.
I. ütem a jelenleg csatornázott részeknek bővítése (Rózsa u). Elkészítik a belső terveket,
amennyiben konszenzus születik, elindítják az engedélyezést és amennyiben a hatóságok
megadják az engedélyt akkor beüzemelhető lesz, és tudja bonyolítani a jelenleg csatornázott
résznek a szennyvíztisztítását.
A II. ütem, amennyiben megépül az Ófalu résznek a csatorna hálózata, és a település
megoldja, hogy a Tölgyfa út tisztító telepre a szennyvíz eljusson, akkor a Heves megyei
Vízmű Zrt vállalja, hogy a teljes település szennyvízét megtisztító, nagyobb SBR technikát
telepít.
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Az ütemezését az fogja meghatározni, hogy az Önkormányzat a saját vállalását hogyan tudja
megvalósítani. Nagyon várt, de a realitásoknak nem áll meg a talapzatán, hogy egy ütemben
meg lehet valósítani.
A Heves megyei Vízmű Zrt vállalja a szennyvíztisztítás megoldását, amennyiben az
Önkormányzat vállalja és megvalósítja a hálózat kiépítését.
Barta Győző
A Vízművel történt egyeztetés után megkereste Fekete György tervező urat. Megtalálta a 20
éve készült engedélyezés tervet, mely szinte 80%-ban használható.
A tervező úr délután megküldte a képviselőknek átadott tájékoztató anyagot. A Nemzeti
Kataszteri Program ajánlatát a tervező megnézte, mely ajánlat alapján a tervekhez szükséges
térképet onnan érdemes és lehet megrendelni.
Bárdos Zsolt
Az I. ütem 15 m3 szennyvíz tisztítását teszi lehetővé, 80 m3 napi tisztításra lehet ezt
felnövelni a későbbiekben.
Gravitációs rendszer mellett tudjuk letenni a voksot. Javasolja, hogy az átemelőket
amennyiben lehet, kerüljék el. A hálózat kiépítését, ahol szükséges, szolgalmi jog
bejegyzésével lehet csak megvalósítani. Javasolja, hogy mivel ez egy üdülő jellegű település
is egyben, szennyvízátemelőknél, a szaghatások kezelésére, biofilter beépítését.
Nahóczki László
Az információk hallatán három kérdés merült fel benne. A vízháztartás, vagy vízegyenleg,
hogyan fog alakulni, de hallhattuk, hogy biztosított a megfelelő mennyiség.
A Heves Megyei Vízmű Zrt. milyen összegben támogatja ezt a beruházást?
Bárdos Zsolt
A szennyvíztisztítási részt, teljes mértékben magára vállalja a Heves megyei Vízmű Zrt. A
szennyvíztisztító fejlesztéséhez szükséges ügyintézést és költségeket biztosítja.
Lőrincz József
A vízmű által, a Tölgyfa úti szennyvíztisztító telep rendbe hozódik, mely alkalmasság tenné a
Rózsa úti bekötések fogadására is?
Kérdése, hogy a második ütem hol landol? Külső anyagi segítség nélkül ez nem valósulhat
meg. Az idei év költségvetésében is betervezésre került a tervezésre egymillió forint.
Javasolja, hogy a Keviterv bontsa ketté a tervezésnél a két ütemet. Amennyiben szükséges,
javasolja átcsoportosítani a szükséges összeget a tervezésre.
Kezdjünk el pályázatot keresni erre.
Bárdos Zsolt
Az első ütemben, a Vízmű Zrt. a mostani tisztítótelepet átépíti egy korszerűbb SBR
technológiára. Ehhez, ha a község megoldja a Rózsa utca hálózat kiépítését, ez tudja azt is
fogadni.
A második ütemben a Heves megyei Vízmű Zrt vállalja a szennyvíztisztító telep 80 m3/napos
kapacitású bővítését. Az önkormányzat oldja meg az Ófalu hálózatának a kiépítését, majd az
összes keletkezett szennyvíz tisztítása a meglévő telepen történne. Az Ófaluban szennyízelvezetés és átemelés épülne ki.
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Nahóczki László
Elmondja, hogy a lefektetett ár egy irány ár ami le van fektetve a tervezői ajánlatban. Olyan
hatósági engedélyekre van szükség, mely 30-60 napra érvényes. Ha két ütemben terveztetjük,
akkor ez dupla költség.
Célszerű lenne egy ütemben megterveztetni.
Bárdos Zsolt
Felhívja a figyelmet, hogy jó az a gondolat, hogy ütemezzünk. Drasztikusan megemelkedtek
az engedélyezési díjak. Az engedélyek érvényessége lerövidült.
Lőrincz József
Javaslatokat onnan várom, hogy honnan tesszük oda a 1,5 millió forintot, a betervezett 1
millió forinthoz, mely a tervezéshez szükséges.
Barta Győző
Megjelent érdeklődők jelezték, hogy szeretnének a napirendhez hozzászólni. Kérdezi a
képviselő testületet, hogy hozzá járulnak e ehhez?
Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadva
Szabóné Balla Marianna
Egy lakossági fórumot jó lenne összehozni, és tájékoztatni a lakosságot, hogy milyen
összegbe kerül ez ingatlanonként, a lakosság részére.
Bárdos Zsolt
Nagyon nehéz erre konkrét összeget mondani, mert nem mindegy, hogy milyen az ingatlan,
milyen a burkolat, hol van elhelyezve a szennyvíztározó.
Lőrincz József
Milyen költséget jelent a közműfejlesztési hozzájárulás a lakosság részére?
Rögzítve az első ütem megtervezésére van pénze az Önkormányzatnak. Ha célszerű
megtervezni, és ez többe kerül mint a meghatározott költségvetési keret, akkor javasolja a
költségvetés módosítását, és a tervezés megrendelését.
Egy lakossági fórumot javasol összehívni, hogy egyáltalán van e hajlandóság erre a lakosság
körében.
Bárdos Zsolt
Fejlesztés zajlott le Demjén és Egerszalók térségében. Ott a fejlesztő a település volt, és aki
csatlakozni akar a szennyvíz és ivóvíz hálózathoz, 325 e forintot +Áfa összeget kell ezért
megfizetnie. Ezt a határozatot az Önkormányzat hozta.
Barta Győző
Természetesen köt a költségvetés. Nem csak az engedélyezési díjak, hanem a
közműegyeztetések is kiadást jelentenek. Nem mindegy, hogy egyszer, vagy kétszer történik
meg. Kérjük meg a Kevitervet, hogy szétbontva ugyan, de egy pontos árajánlatot adjanak.
Tartalmazza mellékletként azokat a költségeket, melyeket nekünk kell megfizetni. Három
évig érvényes a terv, melyet egyszer meg lehet hosszabbítani.
Javasolja a térkép megrendelését.
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Bárdos Zsolt
Jelenleg a településen kb. 150 ingatlan van, ahol csak ivóvíz szolgáltatást végzünk. A 150
ingatlan potenciálisan szennyvízkibocsátó és csatorna csatlakozó. Kettőszáz ezer forinttal
számítva ingatlanonként, 30 millió forintot jelent.
Szabóné Balla Marianna
Kérdése, hogy aki a szolgalmi jog bejegyzésébe nem egyezik bele, akkor a kisajátítás
következik, mely az Önkormányzatnak kiadásba kerül?
Dr. Szemes Gabriella
Első körben megállapodással kell próbálkozni. A megállapodásban rögzített értéket kell
megfizetni, a kisajátítás során pedig teljes kártalanítási összeget kell megfizetni.
Barta Győző
Ezeken az ingatlanokon, a szennyvíz kivezetések nem az utca felé indulnak el, hanem mind a
kert felé. Meggondolandó, hogy egy szolgalmi jogot engedélyez, vagy 150 e forintból kell
megoldania a kivezetést.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti
Kataszteri Program Nonprofit Kft-től megrendeli
- Szarvaskő digitális állami földmérési alaptérképeinek egyszeri történő átadásra
belterületi térkép, mely tartalmazza Szarvaskő Ófalu: Teréz utca, Petőfi utca,
Rákóczi utca, Fő út, Kisköz utca, Borsod utca, Vasút utca, Iskola utca, Egri utca,
Szarvaskő Újtelep: Rózsa utca, Tölgyfa utca, valamint az Ófalu és Újtelep összekötő
út részeket, 89.497,-Ft + ÁFA értékben.
Az alap térkép egyszeri használatra, a szennyvízcsatorna hálózat tervezési
munkálataihoz szükséges.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal

Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került

10/2012. (IV. 17.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti
Kataszteri Program Nonprofit Kft-től megrendeli
- Szarvaskő digitális állami földmérési alaptérképeinek egyszeri történő átadásra
belterületi térkép, mely tartalmazza Szarvaskő Ófalu: Teréz utca, Petőfi utca,
Rákóczi utca, Fő út, Kisköz utca, Borsod utca, Vasút utca, Iskola utca, Egri utca,
Szarvaskő Újtelep: Rózsa utca, Tölgyfa utca, valamint az Ófalu és Újtelep összekötő
út részeket, 89.497,-Ft + ÁFA értékben.
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Az alap térkép egyszeri használatra, a szennyvízcsatorna hálózat tervezési
munkálataihoz szükséges.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal

4. Mezőgazdasági terület művelésére adott ajánlatok elbírálása.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző
Elmondja, hogy van egy kis gond a területalapú támogatással. Kellő tisztítás hiányában,
büntetés formájában érezzük magunkon. Az elmúlt időszakban három árajánlatot kértünk be a
területek tisztán tartására.
Helyi vállalkozót felkértem, hogy a területre beállva, nézzék meg, hogy nap alatt mekkora
területet lehet kitisztítani.

1. Terület: BÉRC 1,14 ha
a) vállalkozó: gépi bozótirtás
b) vállalkozó: kézi bozótirtás
c) vállalkozó: gépi bozótirtás

2. Terület: FÖLDSZAKADÁS 10 ha
a)vállalkozó: kézi bozótirtás 5 ha
gépi bozótirtás 5 ha

52.121,231.648,36.195,-

1.143.000,228.600,1.371.600,-

b)vállalkozó: kézi bozótirtás 10 ha

2.032.000,-

c)vállalkozó: kézi bozótirtás 5 ha
gépi bozótirtás 5 ha

857.250,158.750,1.016.000,-

3. Terület: VÁLLÓSKÚTTÓL-VARGATETŐIG
22, 26 ha
a) vállalkozó: gépi bozótirtás 10 ha
kézi bozótirtás 7,26 ha

457.200,1.659.636,2.116.836.-

b)vállalkozó: kézi bozótirtás 17,26 ha

3.507.232,-

c)vállalkozó: gépi bozótirtás 10 ha
kézi bozótirtás 7,26 ha

317.500,1.244.727,1.562.227,-
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ÖSSZESEN
a)vállalkozó
b)vállalkozó
c)vállalkozó

3.540.557,5.770.880,2.614.422,-

JAVASLAT:
1. A Bérci területet tisztítsa ki a bérlő!
2. A Földszakadási területet adjuk bérbe legeltetési hasznosításra (kecskék), majd a
megmaradt, lerágott fák, bokrok sorsáról később döntsünk.
3. A Vállóskút-Vargatető területre rendeljünk meg 10 ha-ra gépi, 3-4 ha-ra kézi
tisztítást.

Lőrincz József
Amennyiben az összefoglaló kimutatásban szereplő adatok helytállóak, úgy polgármester úr
javaslatairól az alábbi véleménye
A bérci terület bérlőjével szemben nem várhatjuk el, hogy azt oly módon tartsa rendbe, hogy
az megfeleljen az MVH által meghatározott területalapú támogatás feltételeinek. A terület
használata szempontjából kizárólag Szarvaskő Község Önkormányzata és a bérlő által
megkötött szerződés kötelmei az irányadók. A bérlő a területért bérleti díjat fizet, a
területalapú támogatást nem ő veszi igénybe. Szarvaskő Község Önkormányzatának
kizárólagos felelőssége, hogy a támogatási igény benyújtásakor igényt nyújt –e be a bérbe
adott területre, vagy sem. Amennyiben a Földszakadási területre van bérlői igény, vagy
legeltetési jogot kér valaki, úgy azt annak megfelelően kell elbírálni. Ha bérleti szerződés jön
létre, úgy kérdéses a földalapú támogatás igénybevétele, ha legeltetési jogot kér, akkor az
idevonatkozó önkormányzati rendelet szerint kell eljárni. A területalapú támogatás
igénybevételéről a szerződés létrejötte után kell dönteni. A Vállóskút- Varga-tető területével
kapcsolatosan az alábbi észrevételt teszi: A már említett mezőgazdasági terület művelésére
adott ajánlatok testület általi elbírálására még nem került sor. Az ajánlatok elbírálását követő
szerződéskötés után javasolja a munkálatok megkezdését, tekintettel a terület nagyságára és
az MVH ellenőrzés várható közeli időpontjára.
Árajánlatokat átnézve kifogásolja, hogy van ajánlat, mely nincs aláírva, ezért nem tartja azt
elfogadhatónak.
Nahóczki László
Az MVH a művelési ágnak megfelelően kívánja rendbe tartani a területeket. Ez azt jelenti,
hogy ha szántó, akkor a vetésforgóra is kell figyelni, hogy milyen növény van beleültetve.
Egy olyan területet, ahol kecskék legelnek, az nem lesz támogatható.
Barta Győző
Az árajánlatok aláírása után kerül újra tárgyalásra a képviselő testület elé.

5.

Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
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Barta Győző
Tájékoztató az Eger Térsége Fejlesztési Egyesület nyilvántartásba vételéről.
A Fejlesztési Egyesületet a Bíróság 2012. március 23-án nyilvántartásba vette.
További bejelentkezésekhez a fellebbezési határidő leteltét várják. Kéri a tájékoztató
tudomásul vételét.
Van e kérdés ezzel kapcsolatban?
Lőrincz József
A mellékletekben olvasható Pozsikné Hídvégi Éva ETFE elnök levele is, mely 2012.04.03-án
érkezett a hivatalba. A levélben az elnök asszony felkéri Szarvaskő Község Önkormányzatát,
hogy egy új pályázati lehetőségről, melynek beadási határideje május eleje, tájékoztassa a
településen működő civil szervezeteket.
Barta Győző
Kéri a tájékoztatás pótlását.
Tájékoztató a TÁMOP – 3.2.3/A-11/1 számú „Építő közösségek” 3. ütem pályázatról.
A Jurta Alapítvány képviselője keresett meg a pályázati lehetőséggel kapcsolatban.
Egy 80%-ban összeállított anyaggal jelent meg Kovács Katalin a Forrás igazgatónője
társaságában. A Forrás ennek az egyik ütemére sikeresen pályázott. Az volt a szándék, hogy
amennyiben sikeres pályázat lesz, nem szeretnék a folytonosságot megszakítani. Ismerve
Szarvaskő lehetőségeit, elkészítették a pályázatot, mely beadásra került. Hiánypótlás is
megtörtént, hogy lesz e belőle nyertes pályázat, jelenleg nem tudni, ugyanis a tájház nem
akkreditált tájház, tehát nem szerepel hivatalos nyilvántartásban. A hiánypótlásban bízva ez
elindításra került.
Lőrincz József
Erről a pályázatról, most április 17-én kapunk meg a tájékoztatót.
A TÁMOP-3.2.3/A-11/1 számú pályázatról szóló tájékoztató rövid kivonatos anyagával
kapcsolatosan a következő megállapítások és kérdések merülnek fel bennem:
A pályázatban megjelölt helyszín Szarvaskő község területe.
Amennyiben egy pályázatban megjelenik adott önkormányzat vagyona, vagyoni értékű joga,
vagy a pályázat eredménye a költségvetést befolyásolhatja, úgy testületi döntés szükséges. A
pályázatot 2012.03.14-ig kellett benyújtani, létezéséről nem hogy véleménynyilvánítási,
döntési lehetőséget, de még tájékoztatást sem kapott a testület.
Melyik törvény biztosítja azt, hogy a polgármester egy személyben dönthet ilyen esetben?
Emlékeztetném polgármester urat arra, hogy a testületi üléseken többször szóvá tettem, hogy
a testület tagjai nem kapnak tájékoztatást, beszámolót polgármester úrtól a különféle
„társulások” (Kistérség, Leader stb.)bennünket érintő tevékenységéről, pályázatokról, holott
az ezekben való tagságunkért tagdíjat fizetünk. Legutóbb ez év március 20-ai testületi ülésen
tettem ezt szóvá az Egri Kistérség Többcélú Társulás részéről megjelent Vasas Lajosné
jelenlétében, aki az éves kötelező beszámolót tartotta. Ezen a testületi ülésen (beadási határidő
után 6 nappal) sem tartotta fontosnak polgármester úr, hogy az említett pályázatról legalább
tájékoztassa a testületet.
Amennyiben, mint azt az előzőekben is jeleztem a pályázati célok létrejötte önkormányzati
területet, vagy hatáskört érint, úgy kérem a teljes pályázati anyagot bemutatni. Megjegyezni
kívánom, hogy az ehhez való hozzájárulást utólag csak törvénybe ütköző módon lehetne
megszavazni.
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Dr. Szemes Gabriella
Kötelezettség vállalásra nem került sor, önerőt nem kell a pályázathoz kifizetni.
Barta Győző
A pályázat semmilyen költségvetési tételt nem érint. Semmilyen kötelezettségvállalást nem
tartalmaz. Köszöni Lőrincz József úr figyelem felhívását és tájékoztatását.

Ismerteti Domán Imre, Szarvaskő, Rózsa u. 4. sz. alatti lakos beadványát.
1. A Csipke Fesztivál ma már jól bejáratott, vonzó esemény. Kihasználva a község, a
völgy kitűnő akusztikáját, különböző helyszíneken lehetne kiegészítő zenei
programokat szervezni. Zenélő völgy? Muzsikáló hegyek? stb címen.
2. Az erdei iskola, ökoturizmus, természetjárás, stb. támogatott szegmensek. Izgalmas
lehetőség a Szarvaskőben hagyományos „nyári szállások” újraélesztése, a lepusztult
kertek
hasznosítása,
állattartási
hagyományok
felelevenítése.
3. A dunántúli falvak színfoltjai az utak mellett sorjázó pavilonok, kínálva a jól eladható
helyi termékeket. Szarvaskőben a patak melletti kavics depónak használt terület
kínálkozik 3 majd további 2-3 pavilon telepítésére.
Lehetséges opciók:
- az Önkormányzat megépíti, majd bérbe adja
- egy befektető megépíti majd bérbe adja a pavilonokat
- az Önkormányzat bérbe adja a területet, a pavilonokat egy vállalkozó külön építi
meg, az előírt típus terv szerint.
4. Találjunk egy jelképet, ami mindenkinek Szarvaskőt idézi. Javaslom stílszerűen egy
arany szarvast ábrázoló szobor felállítását a központi parkolóból jól látható kiugró
sziklafalon.
5. Valamelyik természetrajzi múzeummal, gyűjtőkkel együttműködve SzarvsaKŐTÁR
nyitása: ásványkiállítás, szakmai találkozók, árusítás.
6. Szarvaskő egyik lehangoló jellegzetessége a sok kihasználatlan, bezárt üdülő, családi
porta. Oktatás, bemutatók, tréningek szervezése keltené fel a tulajdonosok, lakosok
érdeklődését, a szálláskapacitás bővítését, a falusi turizmus érdemi fejlesztését.
Kérdés, hogy elindítsuk e a Közúttól a terület átvételét?
Lőrincz József
Javasolja megkeresni Domán urat, hogy vezetésével fogja össze a helyi vállalkozókat,
szállásadókat. Összefogva kellene ötleteket kitalálniuk, melyekkel az Önkormányzatot
megkereshetik. A kőtárat nagyon jó ötletnek tarja. A pavilonok sorát kialakítani nem
támogatja. Elárusító helyet javasol létrehozni valahol, de nem egy pavilonsor formájában.
Nahóczki László
Javasolja a szállásadókat tájékoztatni erről.
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Barta Győző
Ismerteti a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy a Magyar Közút
Nonprofit Zrt Heves Megyei Igazgatóságánál kezdeményezi a 194/4 hrsz terület átvételét.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Barta Győző
polgármester

Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került
11/2012. (IV. 17.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy a Magyar Közút
Nonprofit Zrt Heves Megyei Igazgatóságánál kezdeményezi a 194/4 hrsz terület átvételét.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Barta Győző
polgármester

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy megkeresi a Bükki
Nemzeti Park illetékes szakemberét a SzarvasKŐTÁR megvalósításához.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Barta Győző
polgármester

Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került

12/2012. (IV. 17.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy megkeresi a Bükki
Nemzeti Park illetékes szakemberét a SzarvasKŐTÁR megvalósításához.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Barta Győző
polgármester

Barta Győző
Földbérleti kérelmek
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Domán Imre, Szarvaskő, Rózsa u. 4. sz. alatti lakos földvásárlási kérelmet nyújtott be az
önkormányzathoz. Tulajdona a 78/4 és 78/5 hrsz-ú ingatlanok. Ezzel a területtel határos a
község tulajdonában lévő két terület. Ezeket a területet szeretné megvásárolni.
Lőrincz József
Nem javasolja az említett önkormányzati ingatlan értékesítését.
Barta Győző
Ismerteti a határozati javaslatot
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy Domán Imre
Szarvaskő Rózsa u. 4. sz. alatti lakos földvásárlási kérelmét elutasítja.
Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal

Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került
13/2012. (IV. 17.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy Domán Imre
Szarvaskő Rózsa u. 4. sz. alatti lakos földvásárlási kérelmét elutasítja.
Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal

Barta Győző
Ismerteti a következő kérelmet.
Bankóné Túri Andrea szeretné legeltetés céljára használatba venni a 017 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlan, Földszakadás felső elnevezésű részt, 56951 m2
összterületen. 30 db kecskét és 1 szarvasmarhát szeretne ezen a területen legelteni.

Szavazás: 3 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadva.
14/2012.(IV.17.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy Szarvaskő Község
Önkormányzat tulajdonában lévő 017 hrsz-on nyilvántartott, külterületen található
Földszakadás felső elnevezésű, 56951 m2 összterületen, 56.951,-Ft /év összegért legeltetési
lehetőséget biztosít 30 db kecske és 1 db szarvasmarha részére. Erre vonatkozóan szerződést
köt Benkóné Túri Andrea 3323 Szarvaskő, Petőfi u. 8. sz. alatti lakos kérelmezővel 2012.
április 24. napjától 2013. április 24. napjáig, egy éves időtartamra.

Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal
18

Barta Győző
Ismerteti a következő kérelmet.
Nagy Imre Szarvaskő, Fő u. 16. sz. alatti lakos azzal a kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, hogy a vízmű alatt lévő 89/10 hrsz-ú területet, méhcsaládok elhelyezése
céljából.
Érsek Vencel Eger, Kallómalom u. 50. sz. alatti lakos a szarvaskő Nyugodó dűlőben található
454/3 hrsz-ú ingatlant szeretné bérbe venni, majd a későbbiekben lehetőség szerint
megvásárolni.
Javasolja, hogy az említett két ingatlant helyszíni bejárás során vizsgálja meg a képviselő
testület.

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 2012. május 22. napján 18:00 órakor tartanak testületi ülést.

k. m. f.

Barta Győző
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző
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