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Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő társait, a Jogi Iroda képviselőjét Dr. Szemes Gabriellát és
köszönti a megjelent lakosságot.
Elmondja, hogy az állampolgárok közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.
Hangsúlyozza, a közmeghallgatás nem az egyedei ügyek, egyéni panaszok intézésének a
fóruma.
Egy felszólás két témára terjedhet ki és legfeljebb 10 perces időtartamban.
Kéri, hogy a hozzászólók személyeskedés nélkül, illetve személyiségi jogokat sértő
kifejezések nélkül mondják el hozzászólásukat.
Kéri a megjelenteket, hogy akinek a közbiztonsággal kapcsolatban van kérdése,
észrevétele, tegye fel.
Szót ad Nagy Sándor, 3323 Szarvaskő, Petőfi u. 4. sz. alatti lakosnak.
Nagy Sándor
Elmondja, hogy a Dobogóbérc Erdőbirtokosságtól eltulajdonítottak 2 autó fát. Kérdése,
hogy ki nyomoz az ügyben?
Mihálkovics Péter
Elmondja, hogy elvileg a körzeti megbízotthoz kerül az ügy és az nyomoz az ügyben. Két
hónapos határidő van a nyomozásra, amennyiben ez időbe nem fér bele, meg lehet
hosszabbítani. Kéri a lakosságot, hogy amennyiben olyan jellegű gondjuk, problémájuk
van, bármikor nyugodtan keressék, hívják.
Nagy Sándor
Elmondja, hogy amennyiben segíteni tud, szívesen áll a rendőrség szolgálatára az
ügyben.
Barta Győző
Tájékoztatást ad a szennyvízhálózat tervezéséről. Elmondja, hogy az ivóvíz probléma a
2. számú kút átadásával megoldott lett. A szennyvíztisztító telepen elkezdődtek a
munkák. Napi 35 m3 szennyvíz megtisztítására lesz alkalmas. Ezt az 1. ütemet ez év
végéig befejezik. A szennyvízhálózat tervezése folyamatban van. Kritikus 4 szakaszon
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érintett magánházakkal kell megegyezni szolgalmi jog bejegyzésére. Fontos, hogy az
anyagi terhek ne terhek ne legyenek irreálisan magasak. A falunak egy kritikus része
van, a Borsod utca. A híd mellé került volna egy átemelő. Meg kell oldani gravitációval.
Ez egy magáningatlant érint.
Tájékoztatás az ÉMOP 2.1.1./B-21 pályázatról.
Január végéig születik döntés a pályázattal kapcsolatban. Amennyiben sikeres lesz a
pályázat egy szolgáltató központ kerülne megépítésre az Állomáskerti
Szabadidőközpontban, túrapontok kerülnének felújításra. Alapvető szempont volt, hogy
önfenntartó legyen, hogy ne kerüljön pénzébe az Önkormányzatnak. A Bányai út új
aszfalt burkolatot kapna. A Geológiai Tanösvény felújításra kerülne. A Denevér tárót
látogathatóvá tennénk. A szükséges jogerős építési engedélyek rendelkezésre állnak.
Amennyiben nem nyer a pályázat, sajnos nem tudjuk ezeket a terveket megvalósítani. A
pályázati hiánypótlásnak eleget tettünk.
Szó ad Pataki Sándorné, 3323 Szarvaskő, Fő u. 2. sz. alatti lakosnak.
Pataki Sándorné
Kérdése, hogy a Denevértáró milyen érdekességet kínál?
A Fő u. 3. sz. előtt két fenyőfa található, mely már olyan nagyra nőtt, hogy elárnyékolja a
közvilágítást is. Javasolja a fákat kivágni. Kérdése, hogy az Iskola épület udvarán mikor
lesz rend. Az ott található fenyőfáknak az ágai földig érnek, javasolja rendbe tenni
azokat.
Nahóczki László
Elmondja, hogy Szarvaskőben található a perlit, mely vulkanikus üveg kőzet, melynek a
keménysége hihetetlen. Közép-Európában nagyon kevés helyen található meg. A
Denevértáróban ezt lehet bemutatni, valamint denevérek is élnek ott.
Barta Győző
Elmondja, hogy Szarvaskő látogatottságát megsokszorozná, ha a Denevértáró
látogatható lenne.
A fenyőfákkal kapcsolatban elmondja, hogy a fákat a Fő u. 3. sz. ingatlan tulajdonosa
ültette. Egyeztetni kell a tulajdonossal azoknak a kivágásáról.
Az Iskola épületének bérbe adásával gondok vannak, jelenleg végrehajtási szakaszban
van. Reméli, hogy hamarosan rendben lesz az épület és környéke, és a fenyőfákat is
megfelelően gondozzák.
Szót ad Barta Sándorné, 3323 Szarvaskő, Borsod u. 6. sz. alatti lakosnak.
Barta Sándorné
Elmondja, hogy esőzések alkalmával olyan magas az esővíz a Borsod u végén, ahol az ő
ingatlanuk is van, hogy nem lehet csak gumicsizmában közlekedni. Az egész utca oda
lejt, az összes esővíz ott folyik keresztül. Vagyis csak folyna, mert a Borsod u. 2. sz. alatti
lakos elzárta a víz útját, csak egy kicsi nyíláson tud elszivárogni a víz, ezért felgyülemlik,
és nehezen folyik el.
Kéri, hogy szíveskedjenek ezt megoldani.
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Barta Győző
Elmondja, hogy reményei szerint jövő évben a szennyvízhálózat építése elkezdődik és
ennek a keretén belül ez is megoldásra kerül.
Szót ad Nagy Sándor 3323 Szarvaskő, Petőfi u. 6. sz. alatti lakosnak.
Nagy Sándor
Pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy nem biztos, hogy szerencsés lenne, ha túl nagy
lenne a település látogatottsága.
Kérdése, hogy van e már elképzelés arra vonatkozóan, hogy a hulladéklerakó
rekultivációja után a területen milyen hasznosítás történhet?
Szomorú, hogy az úttörőtábor területén az autógumik még mindig ott vannak. Az ott
lévő épületsort le kellene bontani, mert balesetveszélyes.
A határnak azon részeit, melyek rendezettek, tiszták voltak, jó lenne folyamatosan
tisztán tartani. Van e még területalapú támogatás? Területek hasznosítására van e
elképzelés?
Mivel az Önkormányzatnak sok erdőterülete van, javasolja megvizsgálni az erdőtervet.
Barta Győző
Elmondja, hogy a hulladéklerakó rekultivációjának folyamatát nem igazán érti.
Véleménye szerint egyszerűbb lett volna, ha elhordják az ott található hulladékot, nem
pedig betemetik. Az oda vezető utat a munkafolyamat megkezdése előtt levideózták, és a
befejezéskor is le fogják, mert a nagy terhelés sokat árt a minőségének.
A tábor területét a pályázat keretén belül szeretnék rendbe tenni.
A határt szeretné az Önkormányzat a továbbiakban is rendben tartani.
Nahóczki László
Elmondja, hogy vannak erdők melyek nehezen megközelíthetőek. Amennyiben sikerül
megépíteni a látogató központot, annak a fűtését is önkormányzati tulajdonú erdőből
kívánjuk megoldani. A területalapú támogatás 2 évig még lesz, és remélhetőleg ha nem
olyan néven, de valamilyen támogatás marad.
Barta Győző
Szót ad Szabóné Balla Marianna, 3323 Szarvaskő, Fő u. 4. sz. alatti lakosnak.
Szabóné Balla Marianna
Milyen megoldás létezik arra, hogy a lekerített ingatlanra ne menjen be a vad?
Vadásztársaság ilyen esetben kártalanít e? Még a zártkertekben okozott károkért is
felelős a Vadásztársaság?
Barta Győző
Amennyiben a károsult megteszi a bejelentését, a Vadásztársaság elnökének, titkárának
vagy vadászmesterének kötelessége eljárni az ügyben.
Szabóné Balla Marianna
Kérdése, hogy milyen változások lesznek 2013. évben, melyek a település életét érintik?
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Barta Győző
Szarvaskő esetében döntő változás nem lesz. A körjegyzőség megszűnik, közös hivatal
működése lesz Eger városával. A Községháza januártól változatlanul működik tovább.
Nagyon sok állami normatívát elvonnak. A gépjármű adó 60 %-át elveszik. Igen szűkös
év lesz a 2013. év.
Köszöni mindenkinek a részvételt. Úgy véli, hogy összességében elérte a célját a
közmeghallgatás, hiszen voltak közérdekű felvetések, olyan kérdések, amelyek méltán
foglalkoztatják a község nyilvánosságát.
Több felszólalás nem lévén a közmeghallgatás véget ért.
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