JEGYZŐKÖNYV
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének
2012. október 16-án megtartott n y í l t testületi
üléséről.

Készült:

Jelen vannak:

Barta Győző, Nahóczki László, Lőrincz József

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. Benkó Dániel képviselő úr jelezte késését, Dr. Zsirai Sándor
jelezte távolmaradását.
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 határozata előirányzat módosításáról.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Meghívott vendég: Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Szarvaskő Község 2012. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
szóló 3/2012.(II. 15.) sz. rendelet 7. §-ban biztosított jogkörénél fogva a Képviselőtestület az
alábbi előirányzat módosítást rendeli el:

Címszám

Címszám megnevezése

Összeg

Címszám

Címszám megnevezése

Összeg (Ft)

Átadott
pénzeszközök
és
támogatásértékű kiadások/Egri
Kistérség Többcélú Társulása és
az
Eger
Körzete
Területfejlesztési
Társulás
Támogatása
/Működési
költségvetés/Speciális
célú
támogatások
Településüzemeltetés/Közfoglal
koztatás
és
településőrök
foglalkoztatása/Személyi jellegű
kiadások

+60.000

(Ft)

08025

Átadott pénzeszközök és
támogatásértékű
kiadások/Lakossági folyékony
hulladék
ártalmatlanítása/Működési
költségvetés/Speciális
célú
támogatások

-60.000

08035

03011

Önkormányzati igazgatással
összefüggő
tevékenység/
Működési
költségvetés/Személyi jellegű
kiadások

-30.000

01091

+30.000

Az előirányzat-módosítás oka az, hogy
1. Szarvaskő Község Önkormányzata csatlakozott Eger Térsége Fejlesztési Egyesülethez. Az
éves tagdíj összege 60.000 Ft, amely a költségvetésben nem lett megtervezve, és a „Lakossági
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folyékony hulladék ártalmatlanítása” címszámon jelentős megtakarítás realizálódott a
tervezetthez képest.
2. A közfoglalkoztatás személyi kiadásain a tervezetthez képest túllépés mutatkozik, amely az
önkormányzati igazgatás személyi kiadásainak megtakarításaiból fedezhető.
Szavazás: 3 igen szavazattal elfogadásra került
57/2012.(X. 16.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község 2012. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
szóló 3/2012.(II. 15.) sz. rendelet 7. §-ban biztosított jogkörénél fogva a Képviselőtestület az
alábbi előirányzat módosítást rendeli el:
Címszám

Címszám megnevezése

Összeg

Címszám

Címszám megnevezése

Összeg (Ft)

Átadott
pénzeszközök
és
támogatásértékű kiadások/Egri
Kistérség Többcélú Társulása és
az
Eger
Körzete
Területfejlesztési
Társulás
Támogatása
/Működési
költségvetés/Speciális
célú
támogatások
Településüzemeltetés/Közfoglal
koztatás
és
településőrök
foglalkoztatása/Személyi jellegű
kiadások

+60.000

(Ft)

08025

Átadott pénzeszközök és
támogatásértékű
kiadások/Lakossági folyékony
hulladék
ártalmatlanítása/Működési
költségvetés/Speciális
célú
támogatások

-60.000

08035

03011

Önkormányzati igazgatással
összefüggő
tevékenység/
Működési
költségvetés/Személyi jellegű
kiadások

-30.000

01091

+30.000

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal

2.

2012. 10. 22-én megrendezésre kerülő Csipkebogyó Fesztivál megbeszélése
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző
Ismerteti az október 22-én megrendezésre kerülő Csipkebogyó Fesztivál előkészületeinek
állását.
A rendezvény felszerelések a helyszínen vannak, a tereprendezés folyamatban van. Árusok
szép számmal jelentkeztek. Lekvárfőző verseny kerül megrendezésre. Ismerteti a
rendezvényhelyszín berendezését. A rendezvény helyszín feletti területen parkoló helyek
lesznek biztosítva.
18:30 órakor megérkezik a tárgyalóterembe Benkó Dániel képviselő úr.

Barta Győző
Elmondja, hogy 10 órakor indulnak a programok túrákkal. Kérdezi Nahóczki László
képviselő urat, hogy ennek a szervezése hogyan áll?

Nahóczki László
Elmondja, hogy felvette a kapcsolatot kollégájával. A falukerülő túrát a kollégája vezetné,
természetesen több időpontban is amennyiben igény van rá. A belső túrát ő vezeti, szintén
több alkalommal amennyiben igény van rá.
Barta Győző
Kérdezi, hogy a kvízjátékra összeállnak e a kérdések?
Lőrincz József
Elmondja, hogy természetesen vállalta, és ezt elkészíti a rendezvényre.
Barta Győző
Ismerteti, hogy egész napos program lesz a gyermekfoglalkoztató sátor, ahol a gyermekek
találnak szórakozást és elfoglaltságot a gyermekek. Egészséges életmódhoz kapcsolódó
előadásokra kerül sor, néptánccsoportok fellépésére.
Helyi lekvárok kerülnek árusításra helyi őstermelőktől. Meg kell akadályozni, hogy a falu
utcáin idegenek áruljanak. Balatonederics testvértelepülésünkről érkeznek vendégek a
rendezvényre. Akiknek lehet a meghívók és felkérések emailen lettek megküldve. Kéri, hogy
a képviselőket, hogy tájékoztassák arról, hogy részükről kit szeretnének meghívni a
rendezvényre.
Kérdezi, hogy van e hozzászólás?
Lőrincz József
Elmondja, hogy évek óta említi, hogyan kellene ezt a dolgot kezelni. Az elmúlt hónapban
szívesen látott volna egy megbeszélést a rendezvénnyel kapcsolatban.
Akkor működik jól, ha a megszokott gerincen kívül minden évben kap egy kicsi újat. Elvárt
volna a rendezvényről egy költségvetési tervezetet. Az eredeti cél az volt, hogy ez a
rendezvény úgymond önfenntartó legyen.
Terv volt, hogy helyi börzét is lehetne indítani, lássuk Felsőtárkány példáját.
Nahóczki László
Jó ötletnek tartja az idegenforgalom fellendítését, felfrissítését. A Csipkebogyó Fesztiválra
elsősorban a lekvár miatt jönnek a vendégek. A visszajelzésekből arra lehet következtetni,
hogy jó a rendezvény, mert egyre nagyobb a látogatottsága. Értéket közvetít, érdekes és
hasznos előadásokkal. Az értékteremtés szempontjából az irány jó.
Benkó Dániel
Elmondja, hogy sajnálja, hogy a dénár rendszerét nem használjuk már a rendezvényeken.
Barta Győző
A használatát nem kell elfelejteni a rendezvényeinken. Kéri a képviselőket, hogy a
rendezvény előkészítésében, lebonyolításában segítséget nyújtsanak, mert soha nem elég a
segítő kézből.
3. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok.
Előterjesztő: Barta Győző

Barta Győző
Az ÉMOP. 2.1.1./B-12 pályázatról kíván tájékoztatást adni. A pályázat befogadó nyilatkozata
megérkezett. A MÁV képviselőivel Miskolcon került sor személyes egyeztetésre, mely igen
pozitív volt. Beadásra került a parkoló engedélyeztetése. Ezzel kapcsolatos hiánypótláson
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dolgozunk. Tulajdonosi hozzájárulások beszerzése szükséges. Reményeink szerint építési
engedély a rendelkezésre áll a pályázat hiánypótlásának idejére.
Lőrincz József
Az utolsó pillanatig dolgozzunk rajta és tegyünk meg mindent a pályázat érdekében, de
személy szerint szkeptikus.
Barta Győző
Elmondja, hogy a templomban a sekrestyében megemelkedett az egyik saroknál a padlózat,
melynek oka, hogy a saroknál elhaladó cső törése vagy eltömődése okozhatja ezt, így az
elfolyó víz ott felszívódik.
Ennek oka az is, hogy ott járnak el az autók. Ezt mindenképpen meg kell nézetni, és javítani.
A Tölgyfa út építésénél maradt gyephézagos rács. Egy ház elejét tettek szépen rendbe. A
megmaradt 8 raklapnyi gyephézagos rácsot rakassuk le az árok partjára. Nagyobb esőzésénél
tapasztalható, hogy a vízelvezetés nem tökéletes, így néhány helyen az udvarokba és
garázsokba folyik be a víz. Van kb. 40 méternyi K szegély, melyet a lakosság kérésére is
javasolja lerakatni.
Ezekre a munkákra kért árajánlatot, melynek bruttó összege 413.258,- Ft.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az adott árajánlat
alapján a LIKAI Kft-vel (Bélapátfalva, Hársas u. 4.) elvégezteti a Tölgyfa utcai vízelvezető
árkok felső szegélyének gyeprács-kővel történő burkolási-, útszegélykövek elhelyezése
csapadékvíz elvezetés elősegítésére munkálatainak kivitelezési munkálatait.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal
Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került
58/2012.(X. 16.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az adott árajánlat
alapján a LIKAI Kft-vel (Bélapátfalva, Hársas u. 4.) elvégezteti a Tölgyfa utcai vízelvezető
árkok felső szegélyének gyeprács-kővel történő burkolási-, útszegélykövek elhelyezése
csapadékvíz elvezetés elősegítésére munkálatainak kivitelezési munkálatait.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal
Barta Győző
Kérdezi, hogy van e hozzászólás, szóbeli előterjesztés?
Nahóczki László
Elmondja, hogy szó esett régebben arról, hogy átgondolja a testület annak a pályázatnak a
lehetőségét, mellyel az orvosi rendelő felújítását lehetne kivitelezni.
Barta Győző
A rendelő a 90-es években felújításra került. Néhány év múlva a sarkok megrepedtek, melyet
akkor javítottak.
Javasolja a Főmérnöki Irodától erre vonatkozó adatokat megkérni.

Ismerteti, hogy elkezdődött a szennyvízhálózat tervezési munkálata. A szolgalmi jog
bejegyzéshez szükséges nyilatkozatot aláíratni az érintettekkel. A vízmű tájékoztatása alapján
az első munkafázis ebben az évben elkészül, mely a tölgyfa úti szennyvíztisztító felújítását
érinti.
Ismerteti a következő előterjesztést.
Az oktatásért felelős minisztérium a települési és a megyei önkormányzatok
együttműködésével a 2001/2002. tanév során indította el a BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
A szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok számára elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt a
pályázaton elnyerhető anyagi támogatás nyújtásával.
A 2013. évi pályázathoz 2012. október 26-ig csatlakozhatnak az önkormányzatok.
Az ösztöndíj típusai, időtartama:
"A" típusú pályázat: két egymást követő tanulmányi félév, 2013. évben
"B" típusú pályázat: hat egymást követő félév, 2013. szeptember hótól
A pályázók a Szarvaskő Községben lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
olyan
•

•

felsőoktatási hallgatók, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül teljes idejű (nappali
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat;
középiskolás vagy diplomával még nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
felvételt még nem nyert fiatalok, akik a 2013/2014. tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézmény keretében az előbbieknek megfelelő képzésben kívánnak részt venni

A rendelet alapján nem jogosultak a Bursa Hungarica támogatásra:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú
hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
Javasolom, hogy a 2013-as évre is csatlakozzon az önkormányzat a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerhez, a pályázatot írja ki, és vállaljon az önkormányzat kötelezettséget, hogy
a 2013. évi költségvetésben az ösztöndíjak fedezetéül 250.- eFt-ot biztosít.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzata 2013. évben csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, felhatalmazza a polgármestert a Csatlakozási
nyilatkozat aláírására, és az ösztöndíjak fedezetéül a 2013. évi költségvetésében 250.- EFt-ot
biztosít.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő:
2012. december 31.
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Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került
59/2012.(X. 16.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzata 2013. évben csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, felhatalmazza a polgármestert a Csatlakozási
nyilatkozat aláírására, és az ösztöndíjak fedezetéül a 2013. évi költségvetésében 250.- EFt-ot
biztosít.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő:
2012. december 31.
Barta Győző
Kérdezi, hogy van valakinek még hozzászólása?
Lőrincz József
Kérdezi, hogy Kovács Ferenc ügyében milyen előrelépés történt. Információja szerint két
hétre meg lett engedve számára legeltetés. Már eltelt egy hónap és még mindig a területen van
töménytelen ló. Autógumikból akadálypálya van kiépítve, ahová lovagolni hordanak
gyerekeket. Miért vannak még ott a lovak.
Barta Győző
Elmondja, hogy ez valóban egy elmaradás, minél előbb megoldásra kerül.
Benkó Dániel
Az út a sárfelhordás miatt olyan állapotba fog kerülni, hogy járhatatlanná válik.
Lőrincz József
Arról határoztunk, hogy Mizsei Attilával szemben szabálysértési eljárást indítunk. Legeltetési
lehetőséget kért e?
Barta Győző
A szabálysértési eljárás elindítása folyamatban van. A jogi iroda nyújt ebben segítséget.
Legeltetési szerződést 7 tehénre kötünk meg.
Lőrincz József
Amennyiben kér.
Kérdése még, hogy az élelmiszerboltra és az italboltra vonatkozóan hogyan áll a bérleti
szerződés ügye?
Barta Győző
Elmondja, hogy a szerződés tervezet készen van, a Gazdasági Irodán van véleményezésen.
A testületi határozat úgy szól, hogy Ozsváth András vagy Kondorné Demeter Ágnes által
jegyzett céggel kötünk szerződést. Ők, ha jól tudom, megegyezetek, hogy az Évi Csemege Btt átveszik. Azért nem került még aláírásra, mert a Bt-t még nem vették át, így még nincs
jogosultságuk aláírásra. Javasolja megvárni, hogy átveszik a Bt-t, mely a napokban
megtörténik, és aláírásra jogosultak lesznek.

Barta Győző
Kérdezi, hogy van-e még a képviselőknek hozzászólásuk?

Több nyílt ülésű napirend és hozzászólás nem lévén az ülést berekeszti.
Legközelebb 2012. november 27. napján 18:00 órakor tartanak testületi ülést.

k. m. f.

Barta Győző
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző
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