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Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének
2012. július 17-én megtartott n y í l t testületi
üléséről.
Barta Győző, Benkó Dániel, Lőrincz József, Dr. Zsirai Sándor

Tanácskozási joggal: -

Jegyzőkönyvvezető: Kiss Marianna

Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő urakat.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 képviselő közül jelen van 3, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja. Nahóczki László jelezte távolmaradását, Benkó Dániel
képviselő úr pedig jelezte késését.
Képviselőtársai 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 határozata Turisztikai attrakciók és
szolgáltatások fejlesztése ÉMOP 2.1.1/B-12 címen kiírt pályázatról.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző
Elmondja, hogy az elmúlt hetekben ez a téma teljes részleteiben körbe lett járva.
A 25-ös főút melletti parkoló kialakítása és a kezelői jog rendezése a 2. napirendi
pontnak lesz a tárgya.
Ez a projektelem megvalósítható, mindenképpen része marad a pályázatnak. A második elem
a vasúti híd, mely Állami tulajdon és a Közútkezelő vagyonkezelésében van. Ennek az
építésének a költsége nagyon magas és a pályázat keretein belül nem kivitelezhető, valamint a
vasút épületéhez sem lehet hozzányúlni, nem támogatja a pályázat.
Maga a látogató centrum, mely lelke lenne a pályázatnak, megvalósítható. Itt az építési
engedély kiadásának elvi akadálya nincs. A holnapi nap jön a tervező megnézni, hogy maga
az építmény hol helyezkedjen el.
Az ehhez a részhez vezető út tulajdonjog átvétele folyamatban van a MÁV-val. A kezelői
hozzájárulást a pályázat beadási határidejére megadják. A Nordával történő egyeztetés során
kiderült, hogy nem elég a kezelői hozzájárulást megkapni az érintettektől, hanem a
használatra szerződést is kell egyben kötni legalább a fenntartási időszakra.
A kubikgödör tisztításához, egy minimális funkció kialakításához szintén a MÁV-nak a
hozzájárulása lesz szükséges.
Egy fontos elem a Varga tetői szánkópálya kialakítása, és az ehhez vezető út rendbe tétele.
1

Az első modul az öko pontok, túra útvonalak rekonstrukciója, második az öko centrum,
látogató központ létrehozása.
Kérdezi, hogy van-e hozzászólás?
Dr. Zsirai Sándor
Elmondja, hogy a parkolóra vonatkozóan a közúti igazgatósággal az egyeztetés folyamatban
van. Úgy kérjük, hogy csak parkolás céljára, ide semmilyen létesítmény nem épül.
Fontos, hogy a pontos helyrajzi számok és szerződések, minden érintett helyre meg legyenek,
mert ha egy is hiányzik, kidobják a pályázatot.
Elhangozott a vasúti híd kérdése. Nagyságrendileg sem lehetséges. 20% lehet az egész projekt
összköltségének a megközelítéshez szükséges utak összköltsége.
Ahhoz, hogy megfelelő módon meg lehessen közelíteni, lehet, kap egy új burkolatot. Tovább
terhelni nem lehet a hídszerkezetet, a meglévőt le kellene marni.
Praktikus lenne, végignézni azokat a pontokat, melyeket a túraútvonalak érintenek.
Barta Győző
A látványpontok között érdemes lenne az Egerbaktai láptavak és a 300 éves csertölgyek
látogathatóságát megvalósítani.
Lőrincz József
Az első megbeszélésekhez képest semmi új nem került be az anyagba, csak a költségek
növekedtek a duplájára.
Mind olyan dolgok szerepelnek itt, melyeknek a költségei az Önkormányzaton maradnak,
bevételi lehetőség pedig nincs. Meggondolásra javasolja a lovas kocsi beszerzését pályázat
keretén belül, melynek kihasználtsága egész évben biztosítható lenne.
Annyi kerüljön bele, amit megkíván a pályázat, de ne többet.
Javasolja, hogy a pályázati összegnél 150 millió forintnál húzza meg az Önkormányzat a
plafont.
Dr. Zsirai Sándor
Segway bérlésére csak a Mátrában van lehetőség. A környéken nincs ilyen lehetőség, ezért
van ennek realitása ennek a bérbeadásának.
Ha az utakat sikerül felújítani, az a településnek marad értéke, a látogatóközpont szintén a
település értékét növeli, ha megépül.
Barta Győző
Az került betervezésre, amennyit a pályázat megenged elszámolni. Egy forint kifizetése sem
történik meg úgy, hogy ne legyen munkavégzés mögötte.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazást kér.
Határozati javaslat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő Testülete úgy dönt, hogy az ÉMOP
2.1.1./B-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése címen kiírt pályázat
pályázati összegét 150 millió forintban maximalizálja az alábbi projekt elemekkel:
- vasúti híd
- téli szánkópálya
- túraútvonalak, ökoturisztikai pontok
- bányai út rendbetétele
- parkoló kialakítása
- látogatóközpont építése

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.

Szavazás:

3 igen szavazattal elfogadásra került.

30/2012. (VII. 17.) Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÉMOP
2.1.1./B-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése címen kiírt pályázat
pályázati összegét 150 millió forintban maximalizálja, az alábbi projekt
elemekkel:
- vasúti híd
- téli szánkópálya
- túraútvonalak, ökoturisztikai pontok
- bányai út rendbetétele
- parkoló kialakítása
- látogatóközpont építése
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.

2. Szarvaskő Község Önkormányzatának határozata a 194 hrsz és a 139 hrsz,
jelenleg
a
Közlekedésfejlesztési
Koordinációs
Központ
vagyonkezelésében lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéről.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző
Megkéri Dr. Zsirai Sándor képviselő urat, hogy szíveskedjen ismertetni az
előterjesztést.

Dr. Zsirai Sándor
Szarvaskő Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani ÉMOP 2.1.1/B-12 keretében,
melynek részét képezné a (194 hrsz) 25-ös számú főút és a vasúti híd közötti parkolónak a
kialakítása, mely eddig alkalmi lerakó helyként működött.
Mivel a település központjában van, szeretnénk parkolási funkciót adni neki, csapadékvíz
elvezetéssel, közúti csatlakozás biztosításával.
Ezért a Magyar Közút Nonprofit Zrt Heves Megyei Igazgatóságához kérelmet nyújtott be az
Önkormányzat, hogy a közútkezelői hozzájárulást megadják.
Továbbá kérte az Önkormányzat, a 139 hrsz-on a 25-ös főút Borsod utca felőli parkolón
keresztül történő bekötő szakaszának az átadásához a közútkezelői hozzájárulást.
A megnevezett két ingatlan a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
vagyonkezelésében van.
Az Önkormányzat kérelmet nyújtott be a KKK Ingatlanhasznosítási Osztály részére, hogy –
amennyiben a közútkezelő hozzájárulását megadják- a parkoló létesítéséhez szükséges
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pályázat beadása érdekében, fent nevezett helyrajzi számú ingatlanokat az önkormányzat
részére térítés mentesen szíveskedjenek átadni.
A KKK elviekben támogatja a kérelemben foglaltak megvalósítását, annak
figyelembevételével, hogy hálózatfejlesztési munkák nem érintik a beruházást.
A létesítendő parkolókat, külön helyrajzi számon szükséges szerepeltetni az elkészítendő
változási vázrajzon (telekmegosztás).
A változási vázrajzot a közútkezelőnek jóvá kell hagynia. Ahhoz, hogy a telekmegosztás
átvezetésre kerülhessen, szükség van a közútkezelő által jóváhagyott változási vázrajzra. A
KKK egyetértése esetén a változási vázrajz birtokában kiadja azon hozzájárulást, melynek
nyomán a körzeti földhivatal átvezeti a megosztást változatlan tulajdonviszonyokkal. Azt
követően, hogy az ingatlan-nyilvántartásában kialakításra kerültek változatlan tulajdon-és
vagyonkezelői jogi viszonyok mellett az új ingatlanok a változási vázrajz szerint,
megindítására kerül a hatósági átminősítési eljárás.
Ebből következően útügyi hatósági átminősítési eljárás nyomán fog az Önkormányzat
tulajdonába kerülni térítésmentesen a helyi közúti funkciójú ingatlan tulajdonjoga. Az
átminősítési hatósági határozat kibocsátója a megyei kormányhivatal közlekedési
felügyelősége lesz.
Jogalap a közúti közlekedéséről szóló 1988. évi I. törvény 32.§ (3) bekezdése, ill. a
végrehajtásról szóló 30/1988. (IV.21.) MT rendelet 23/A. §.
A közlekedési felügyelőség határozatával átminősíti az adott ingatlanrészt (megosztás után
kialakuló ingatlant) országos közútból helyi közúttá. Ehhez szükséges egy ún. előzetes
megállapodást megkötnie a KKK-nak az Önkormányzattal. Ha rendelkezésre áll a közlekedési
felügyelőség átminősítéséről rendelkező hatósági határozata, a Felek megköthetik azt a
szerződést, melynek nyomán átszáll a tulajdonjog az Önkormányzatra.

Barta Győző
Kérdezi, hogy van-e észrevétel, hozzászólás. Mivel nincs, így ismerteti a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza Barta
Győző polgármestert, hogy a Szarvaskő 194 hrsz-ú és 139 hrsz-ú Magyar Állam tulajdonában
és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévő ingatlanok
telekalakítás után kialakítandó, parkoló funkciójú ingatlanrészeinek országos közútból helyi
közúttá minősítéséhez szükséges előzetes megállapodást, valamint az önkormányzati
tulajdonjog megszerzéséhez szükséges végleges szerződést megkösse és aláírja. Szarvaskő
Község Önkormányzata vállalja, hogy tulajdonba veszi a telekalakítás után kialakuló, helyi
közúti funkciójú 139 hrsz és 194 hrsz (parkoló) funkciójú ingatlant, azokat működteti, kezeli,
üzemelteti és fenntartja.

Felelős: Barta Győző
polgármester
Határidő: értelem szerint

Szavazás:

3 igen szavazattal elfogadásra került.

31/2012.(VII. 17.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza Barta
Győző polgármestert, hogy a Szarvaskő 194 hrsz-ú és 139 hrsz-ú Magyar Állam tulajdonában
és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévő ingatlanok
telekalakítás után kialakítandó, parkoló funkciójú ingatlanrészeinek országos közútból helyi
közúttá minősítéséhez szükséges előzetes megállapodást, valamint az önkormányzati
tulajdonjog megszerzéséhez szükséges végleges szerződést megkösse és aláírja. Szarvaskő
Község Önkormányzata vállalja, hogy tulajdonba veszi a telekalakítás után kialakuló, helyi
közúti funkciójú 139 hrsz és 194 hrsz (parkoló) funkciójú ingatlant, azokat működteti, kezeli,
üzemelteti és fenntartja.

Felelős: Barta Győző
polgármester
Határidő: értelem szerint

3. Szarvaskő Község Önkormányzatának határozata a TÁMOP 6.1.2/11/1
címen kiírt pályázat benyújtásáról.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Barta Győző
Elmondja, hogy az SKC Consulting Kft képviselője megkereste. Egy 10 millió forintos
pályázati lehetőségről adott tájékoztatást, mely 100% támogatottságú. Életmódtábor,
egészségügyi felmérés, interaktív kiállítás, csoportfoglalkozásra lenne a pályázat keretén belül
lehetőség.
Ha az Önkormányzat igent, mond, a cég mindent lebonyolít. Az Önkormányzatnak a
nyeresége, hogy ebből 10% szabad felhasználású keretet biztosítanak.
Lőrincz József
Nem támogatja, hogy erre az önkormányzat pályázzon.
Dr. Zsirai Sándor
Ha alapvetően az egészségről beszélünk, akkor egy jó dolognak tartja. Vagy azt mondja az
Önkormányzat, hogy igen, vagy azt, hogy nem. A lakosság részére ez igen is jó lehetőség
lehet. Ha ezzel valakiket hozzájuttatunk ahhoz, hogy ilyen előadásokon részt vehessen, kaphat
olyan információt, mely az életvitelét segítheti. Azt kell megnézni, hogy a település ebből tude profitálni vagy sem.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzata úgy dönt, hogy az SKC Consulting Kft által ismertetett
TÁMOP 6.1.2/11/1 címen kiírt támogatásra pályázatot kíván benyújtani.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: 2012. július 20.
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Szavazás:

2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elutasításra került.

32/2012. (VII. 17.) Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot - Szarvaskő Község
Önkormányzata úgy dönt, hogy az SKC Consulting Kft által ismertetett TÁMOP 6.1.2/11/1
címen kiírt támogatásra pályázatot kíván benyújtani - elutasította.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: 2012. július 20.

4. Szarvaskő Község Önkormányzatának határozata mezőgazdasági terület bérleti és
legeltetési kérelmekről.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

20:28 órakor megérkezik Benkó Dániel képviselő úr a tárgyalóterembe.

Barta Győző
Kérdezi Benkó Dánielt, hogy a Varga tetői területtel hol tartanak?
Bekó Dániel
Elmondja, hogy kb. a 40%-a van készen a területnek.
Barta Győző
Van a határral kapcsolatban egy javaslat, melyet Bekó Dániel képviselő említett. Olyan gyér a
határban a fű a szárasság miatt, hogy nagyrészt kaszálni sem lehet. A kaszálásra be van
tervezve egy bizonyos összeg. Az ősgyepet a Varga tetőn nem bántanánk.
Javasolja, hogy ne kaszáljunk, hanem az összefüggő nagyobb területeket nehéz tárcsával
kellene összevágni. Eső esetén megújulna a fű ezeken a területeken.
Benkó Dániel
Elmondja, hogy a területalapú támogatásnak ez is megfelelne. Jelenleg a kaszálás értelmetlen
dolog. Ezek a területek kaszával 10-20 százalékban járhatóak, a szárzúzó ezt a magasságot el
sem éri. Egy középnehéz tárcsával, és egy simítóval igen jó kondícióba lehet hozni ezeket a
területeket.
Barta Győző
Ismerteti a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy a területalapú
támogatással érintett területek azon részén, ahol a kaszálás nem elvégezhető, nehéz tárcsával
megtárcsáztatja a területet.
Felhatalmazza a polgármester urat, hogy erre a munkára vonatkozóan árajánlatokat kérjen be.
Felelős: Barta Győző polgármester

Határidő: értelem szerint

Szavazás:

4 igen szavazattal elfogadásra került.

33/2012. (VII. 17.) Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a területalapú
támogatással érintett területek azon részén, ahol a kaszálás nem elvégezhető, nehéz tárcsával
megtárcsáztatja a területet.
Felhatalmazza a polgármester urat, hogy erre a munkára vonatkozóan árajánlatokat kérjen be.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Barta Győző
Ismerteti a képviselőkkel Friedrich István vállalkozóval kötendő szerződés tervezetét.
Helyrajzi szám szerint kidolgozott tervezet. Arany koronában adták meg az értékeket.
Számára furcsa, mert helyrajzi szám szerint a területek külön választhatóak, de annak idején
az Istenmezejei Tsz összeszántotta, ezek a területek tömbösítve vannak. Egymás mellett lévő
területek aranykorona értéke igen eltérő. Ezek az adatok valószínűleg az MVH-nál
kikérhetőek. 3,6 aranykorona 1 hektár.
Rosszabbul nem akar járni az Önkormányzat, mint jelen körülmények között. Ha ugyanúgy
jár az Önkormányzat, mint a jelen lehetőségekkel, elvégezve a szükséges munkálatokat, nincs
gond a területtel, így talán nyakunkba veszünk egy gondot. A 30 hektár területért a
haszonbérleti szerződés szerint 200 e forint körül kapna az Önkormányzat. Ez nem tárgyalási
alap véleménye szerint.
A másik fontos kérdés a tábor területe. Az egész területnek az a lelke. Egy település központi
vegyes területen fekszik, nem mezőgazdasági terület.
A tábor területe, ahol a sertéseket szeretnék tartani, nincs benne a területalapú támogatás
területei között, arra ki lehet alkudni valamekkora összeget. Ez nem lenne vita alapja. Ami az,
az a 30 hektár. Ez a vállalkozás a határnak az 1/3 részét lezárná. Számolva, éves 400 ezer
forint bevételt jelentene, ha bérbe adja az Önkormányzat a területet, így 800 ezer forinttól esik
el az Önkormányzat.
A válasz a számukra sürgős lenne a pályázat miatt. Azért ajánlottak ilyen feltételeket, mert
máshol hasonló feltételekkel dolgoznak.
Tervben volt, hogy közös vállalkozást hozunk létre. Nagyon sok variáció végig lett nézve. Ha
Mónosbélben vennének saját tulajdont, itt bérelnének, akkor meg felelnek a pályázati
kiírásnak. A közös vállalkozást elutasítják.
Lőrincz József
Ez a szerződés tervezet tárgyalási alapnak is alkalmatlan. Észrevétele, hogy nem megy-e ezen
a területen keresztül valamilyen turista vagy túraútvonal.
Benkó Dániel
Elmondja, hogy ez egy olyan ajánlat, mely az Önkormányzat részére előnytelen. A határnak a
szíve-lelke, amire szemet vetettek, ilyen kondíciók mellett ez nem hiszi, hogy tárgyalási
alapot képez.
Barta Győző
Kéri a javaslatokat, hogy mit lehet ajánlani a vállalkozónak.
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Lőrincz József
Javasolja a haszonbérleti díj mértékének tárgyalását, az évenkénti emelkedését, a területen
történő szabad átjárás biztosítása, előzetes hozzájárulás a mindenkori építéshez.
Javasolja, hogy a Turisztikai attrakciós pályázat keretén belül vizsgálják meg, hogy
bevonható-e a tábor területe.
Benkó Dániel
Az legyen az első, amire van kitalálva már egy alap. Van a területalapú támogatás, a
legeltetésre vonatkozó ár, és a tisztítás.
Barta Győző
A pályázat bérelt területet is megkövetel.
Az ár kérdésében azt mondjuk, hogy a bérleti díja a mindenkori területalapú támogatás
összege.
Benkó Dániel
A tábor területét nem javasolja bérbe adni.
Barta Győző
Véleménye, hogy ha a tábor területét nem kapják meg bérbe, akkor valószínűleg nem érdekli
őket a többi terület sem.
Javasol 500 e Ft bérleti díjat kiajánlani a bérlőnek a tábor területéért. A 30 ha terület bérleti
díj összege a területalapú támogatás mindenkori összege legyen. Szabad átjárást biztosítani
köteles az illetékeseknek. Tulajdonossal előzetesen egyeztetve kérjen hozzájárulást az
építéshez.

Határozati javaslat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Friedrich István
vállalkozóval előkészített haszonbérleti szerződést a megadott feltételekkel elfogadja és
felhatalmazza Barta Győző polgármester urat a szerződés aláírására.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Szavazás:

4 nem szavazattal elutasításra került.

34/2012. (VII. 17.) Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot - Szarvaskő Község
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Friedrich István vállalkozóval előkészített
haszonbérleti szerződést a megadott feltételekkel elfogadja és felhatalmazza Barta Győző
polgármester urat a szerződés aláírására - elutasította.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Friedrich István
vállalkozó felé a további ajánlatokkal él.

A keselyűbérci tábor területéért évi 500 e Ft bérleti díjat kér. A 30 ha terület haszonbérleti
díját a mindenkori évi területalapú támogatás összegében állapítja meg. Megszűnése esetén a
területalapú támogatás legutolsó évének összegét állapítja meg. Amennyiben a bérelt
területen bármit építeni kíván előzetesen a tulajdonossal egyeztetni köteles. Szabad átjárást
köteles biztosítani az illetékeseknek.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Szavazás:

2 igen, 2 nem szavazattal elutasításra került.

35/2012. (VII. 17.) Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot - Szarvaskő Község
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Friedrich István vállalkozó felé a további
ajánlatokkal él.
A keselyűbérci tábor területéért évi 500 e Ft bérleti díjat kér. A 30 ha terület haszonbérleti
díját a mindenkori évi területalapú támogatás összegében állapítja meg. Megszűnése esetén a
területalapú támogatás legutolsó évének összegét állapítja meg. Amennyiben a bérelt
területen bármit építeni kíván előzetesen a tulajdonossal egyeztetni köteles. Szabad átjárást
köteles biztosítani az illetékeseknek -elutasította.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Barta Győző
Ismerteti a következő kérelmet, Mizsei Attila Szérűskerti lakos kérelmét.
Benkó Dániel képviselő úr részéről volt egy bejelentés. Ezzel kapcsolatban egy helyszíni
bejárás történt. A jegyző asszony választ adott a képviselő úr kérdéseire.
782-783 helyrajzi számú területekről van szó, melyhez csatlakozik a 784 hrsz ingatlan, ahol
istálló épült engedély nélkül.
A 782 és 783 hrsz ingatlanoknál az önkormányzatnak is tulajdon része. Mizsei Attilának 1/24
része van benne. A kivágott fa értéke 70-90 e Ft lehet. Az Önkormányzatra eső rész 13 e Ft
lehet. Az, hogy a terület bekerítése mennyibe került, csak becsülni tudja, 300 e Ft összegre,
így az Önkormányzat része 50 e Ft. Egyedül nem kívánja eldönteni a további lépéseket.
Szüksége van-e az Önkormányzatnak a terület használatára? Kérjünk e az útról bejárási
lehetőséget, megvalósul e az, hogy a birtoklásban zavarnak? Mi legyen a kivágott fák sorsa?
A leírtak alapján a jogok és kötelezettségek ugyan úgy vonatkoznak ránk, az értéknövelő
beruházásokban kíván-e részt venni az Önkormányzat? Közös tulajdonnál, bárminemű
hasznosítás esetén a tulajdonostársak közösen kell, hogy döntsenek.
Tudomásul vesszük-e, hogy az istálló sarka átlóg a közös ingatlanra? Mondhatjuk, hogy nem
járulunk hozzá, mondhatjuk, hogy tudomásul vesszük.
Megérkezett Mizsei Attila állatbevallása. Szarvasmarha 7+3 van az ingatlanán. Ebből 7 az
övé, 3-at elszállítanak tőle, és 2 db kutyája van. Hogy a szarvasmarhákat jogszerűen tartja-e,
szintén tisztázni kell.
Lőrincz József
Elmondja, hogy most már itt azt hallja, hogy lassan tapsolni kell, hogy törvénytelen módon
épült kerítés miatt, azon kell beszélgetni, hogy mennyit fizessen neki az Önkormányzat.
Törvénytelenség történt, melyet helyre kell tenni. Az Önkormányzatnak értesíteni kellett
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volna a tulajdonos társakat, hogy mi történt a közös tulajdonú ingatlanon. Több beadványt
írtak már a környékbeli emberek. Javasolja tulajdonostársi gyűlés összehívását.
Barta Győző
Elmondja, hogy az állatbevallása szerint 7 szarvasmarhája van saját tulajdonban, 3
szarvasmarhát elszállítanak tőle. Ez a hét sem tartható azon a területen az állattartási rendelet
alapján.
Lőrincz József
Javasolja összehívni a tulajdonostársakat, tisztességesen felmérni a kárt.
Barta Győző
Két héten belüli időpontra az Önkormányzat összehívja a tulajdonostári ülést. Javasol egy
helyszíni szemlét, megnézni, a kivágott fa mennyiségét.
Mizsei Attila kérte, hogy legeltetési lehetőséget szeretne 20 ha 20 db tehén részére. Mivel
ezek rideg tartású állatok, annyit kér, hogy valahol egy fedett színt felállíthasson, ahol az
állatok meg tudnak pihenni. Maximum 5 állatot tartana a saját ingatlanán. Dönteni jelenleg
ebben nem tudunk.
Lőrincz József
Javasolja, hogy az egyik ügy rendeződjön le, és utána térjenek vissza a legeltetés kérdésére.
Benkó Dániel
A tulajdonostári gyűlést javasolja összehívni és javasolja a 784 hrsz ingatlan tulajdonosát is
meghívni.

Dr. Zsirai Sándor
A helyszíni szemlét meg kell tartani hivatalosan és az ottani állapotokat tisztázni, írásban
nyilatkoztatni, hogy mit kér Mizsei Attila.
Ha mindenképpen állatot akar tartani, azt az állattartási rendelet betartásával lehetséges a
számára.
Barta Győző
Szarvaskő Község Önkormányzata úgy dönt, hogy a 782, 783 és 784 hrsz ingatlanok
tulajdonosait tulajdonostársi gyűlésre összehívja.
Elmondja, hogy a másik állattartóval, Kovács Ferenccel telefonon beszélt. A Bérci területre
engedélyezett állatszámot már most túllépte. Személyes egyeztetésen egy egyezség
körvonalát kell felvázolni.
Barta Győző
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a következőkben a Falunapi rendezvényről szeretne
tájékoztatást adni.
Andornaktálya elfogadta a felkérést.
A program 13 órakor indulna a Balatonedericsi kórus műsorával a Római Katolikus
Templomban. 14 órától folytatódna a műsor a rendezvényhelyszínen, néptánc műsorokkal,
énekkórusokkal. Nyertes Zsuzsa fellépése, Gépszíj zenekar és az United együttes lépne fel.
Megkereste az Önkormányzatot az Andromeda Travel utazási iroda.
A falunapon lehetne utazást kisorsolni, melynél a szállást és költségét az utazási iroda
biztosítja.

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Barta Győző
polgármester urat, az Andromeda Travel utazási irodával történő megállapodás aláírására,
melyben az utazási iroda a Falunapra díjmentes használatba 2 db 4 fős és 3 db 2 fős szállást
biztosít.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Szavazás:

4 igen szavazattal elfogadásra került.

36/2012. (VII. 17.) Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Barta Győző
polgármester urat, az Andromeda Travel utazási irodával történő megállapodás aláírására,
melyben az utazási iroda a Falunapra díjmentes használatba 2 db 4 fős és 3 db 2 fős szállást
biztosít.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Barta Győző
Elmondja, hogy a Kevitervtől megérkezett a szerződéstervezet. Jelenleg a Jogi Irodánál van
véleményezésen.
Kérdezi, hogy van-e a képviselőknek a szóbeli előterjesztéshez hozzászólásuk?
Lőrincz József
Kérdése, hogy mit lehet tudni az ÉMÁSZ munkájáról, várható-e áramszünet?
Barta Győző
Elmondja, hogy az látszik, hogy meg vannak túrva az utak.
Benkó Dániel
Az Erdőbirtokossággal még egyeztet az ÉMÁSZ, fakivágások nem történtek.

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. szeptember 06. napján 18:00 órakor tartanak testületi ülést.
k. m. f.

Barta Győző
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző
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