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Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő urakat. Külön tisztelettel köszönti Zelei-Petró Mónika
Aljegyző Asszonyt.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 képviselő közül jelen van 5, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja. Képviselőtársai a meghívóban feltüntetett napirendi
anyagot írásban megkapták. Van-e valakinek más napirendi javaslata?
Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatot.
Szavazás

1.

5 igen szavazattal elfogadásra került

Javaslat az Eger Vidék Kincsei LEADER Helyi Akciócsoport, Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében benyújtandó pályázatokra.

a.) Rendezvénytámogatás (Csipkebogyó Fesztivál)
b.) Vallási tevékenységhez kapcsolódó műtárgy (Templomlépcső)
c.) Vidéki életminőség javítása (Táblarendszer)
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Barta Győző
Az Eger Vidék Kincsei LEADER csoportnak május 29-én jelent meg az intézkedési
terve amiről előzőleg volt tudomásunk. Vállalkozás részére tájékoztatót küldött ki az
Önkormányzat. 5 területre összesen 150 millió forint támogatás jut. Az alapfelállás,
hogy a pályázati pénzből lakosságarányosan mindenki részesüljön.
Javasolja, hogy a rendezvénytámogatásra a pályázatot az Önkormányzat adja be.
Vallási tevékenységhez kapcsolódó műtárgy keretében a templomlépcső felújítását
lehetne elvégezni. Ehhez egy kisterv elkészítése szükséges.
Az egységes táblarendszer előkészítettségi szintje igen magas. Az elmúlt testületi
ülésen a képviselő-testület úgy döntött, hogy nem támogatja a pályázat beadását
egységes táblarendszer kialakítására.
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A munkaszervezettel és a tervezővel tárgyalva, azt mondták, hogy Szarvaskő arányától
jóval meghaladó mértékben, úgymond nagy eséllyel indul a pályázat. Mivel a
képviselő-testület elutasította a pályázat beadásának lehetőségét, így ezt a pályázatot a
Jurta 2001 Alapítvány adja be. Ha nyertes pályázat lesz, az önkormányzat költségvetését
nem terheli.
Javasolja a rendezvénytámogatásra pályázatot beadni, mert nagy segítség lenne a
Fesztivál lebonyolításához.
A templomlépcső felújítására is beadható a pályázat az egyházközösség részéről.
A táblarendszerre vonatkozóan a képviselő testületnek annyi döntése kell legyen, hogy
a területet egy együttműködési megállapodás keretében a kihelyezéshez biztosítsa.
Kérdezi, hogy van e hozzászólás?
Dr. Zsirai Sándor
Egyeztetett az Örökségvédelmi Hivatallal, a templomlépcső felújításával kapcsolatban.
Egy kis engedély szükség ehhez. Egy építésznek elektronikusan kell feltölteni az
anyagot. A hét egyik napján személyesen fognak kijönni, megnézni a lépcsőt. Ezek
után lehet egy költségvetést készíteni.
Lőrincz József
Kérte előre a mai anyaggal kapcsolatban írásbeli anyagot, melyet nem kapott meg. A
pályázat a május 23-i közlönyben jelent meg. Az Eger Vidék Kincsei oldalán május 27én jelent meg, ahol sokkal több lehetőséget taglal, nem csak ezt a három lehetőséget
olvashatjuk.
Templommal kapcsolatban támogatja a pályázat beadását. Az Eger Vidék Kincsei
Nevetségesnek tartja az önkormányzat területén a mindenki által jól ismert Jurta 2001
Alapítvány tábláit, csak azért mert legyen valami. Életminőség javító intézkedésnek
fogalmazza meg a közlöny. Ez talán négy- öt ember számára lenne az.
Életminőség javítást jelentene, a posta épület rendbe tétele, ahol a körzeti
megbízottnak is helyet lehetne biztosítani, az orvosi rendelő állagmegóvás, valamint a
helyi termelők részére árusítóhely kialakítása szintén életminőség javító lenne. Ezekre
lehetne pályázni ezen kereteken belül, ha figyelmesen elolvassuk az intézkedési tervet.
A csipkebogyó fesztiválhoz kapcsolódóan pályázni kell, azt támogatni tudja.
Nahóczki László
Személyesen tudott tájékozódni ezekről a pályázati lehetőségekről. Úgy gondolja, hogy
a település részére azokat a dolgokat kell megtenni, amelyek a település számára
előrelépést mutatnak, de nem kerül túl nagy kiadásba.
A csipkebogyó fesztiválhoz beadandó pályázatot támogatja.
Templom felújításra 15 millió forintot a mai gazdasági viszonyok között oktalanság
lenne szétszórni, vannak égető problémák a településen.
Táblarendszerrel kapcsolatban elmondja, hogy ha erre az Önkormányzat pályázik,
akkor közel 1,5 millió forint ÁFA összeget kellene megfizetni. Szarvaskőt egyedivé kell
tenni, de nem csak az ide érkező turistáknak, hanem az itt élők számára is. Ha ennek a
pályázatnak nagy a nyerési esélye, akkor ezt meg kell pályázni, akár a Jurta 2001
Alapítvány által is. Az Alapítványnak a ÁFA összegét nem kell megfizetnie. Ennyivel is
gyarapszik a település.
2

Lőrincz József
Voltak erre kísérletek, hogy legyen Szarvaskő egyedi, de a támogatás és a bíztató
szavak elsiklottak.
Az embereknek arra van szükségük amit éreznek, a gondoskodás, nem az amit kívülről
látnak. Elutasítja a Jurta 2001 Alapítvány dolgot. Félelme, hogy Szarvaskőnek
tulajdonítják az esetleg megnyert pályázati összeget.
Barta Győző
Elhangzott, hogy eddig nem nyertünk. Ez nem így van, mert vállalkozás nyert,
Alapítvány nyert. Tény, hogy azt állítják, hogy ez a táblarendszer pályázat nagy
valószínűséggel nyerni fog.
Az akciócsoport által megnevezett intézkedésekre lehet pályázni, nem másra. A
kihelyezett tábláknak, bizonyos szabványoknak meg kell felelni, csak úgy lehet
kihelyezni.
A posta épületre valóban ráfér a felújítás. A körzeti megbízott részére helyiség
biztosításának lehetősége abban az épületben nem merült fel. Használhatja a könyvtár
helyiségét. Az orvosi rendelővel kapcsolatban a Főmérnöki Irodával volt egyeztetés.
Előkerültek azok az anyagok, melyek tartalmazzák a 90-es években történt felújítás
folyamatát. Statikus megnézte az épületet, meg kell nézni, hogy mi az, amit már
elvégeztek.
Az elárusítóhelynek is meg lesz a lehetősége a közút mellett lévő területen. , melyet az
elmúlt évben vettünk át. A csipkebogyó fesztiválra mindenképpen javasolja beadni a
pályázatot.
Az hogy a táblarendszer jó vagy sem mindenki megítélheti, de az hogy az ide
érkezőknek szüksége van rá, az biztos.
Benkó Dániel
Ha magunknak készítünk, akkor ki fogja azt kiszedni, hogy nincs szabványosítva?
Barta Győző
Önkormányzat területére olyan táblát lehet kitenni, amit az önkormányzat engedélyez.
Közút területére csak szabványosított táblát lehet kihelyezni.
Nahóczki László
Ebben a rendszerben a legkisebb porszem vagyunk. Ha nem Szarvaskő, akkor más viszi
el ezt a pénzt.
Dr. Zsirai Sándor
Ugyan ez volt, amikor egy évvel ezelőtt volt az egészségnap megszervezésére lehetőség.
Itt nem került megszervezésre, máshol igen.
Ha jól értem, 17-én ami bent van pályázat, azzal tudnak sorolni, és az utána lévő
pályázatokat forrás hiány nem tudják bevenni.
Meg kell nézni, hogy milyen sorrendben adjuk be a pályázatokat. A rendezvény
pályázat teljesen rendben van. A vallási tevékenységhez kapcsolódóan nagy a kockázat.
A táblarendszerben valamilyen egységes dolgot kell csinálni. Ha nem használható fel
az összeg másra, két lehetőségünk van, vagy élünk a lehetőséggel, vagy nem.
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Lőrincz József
A körzeti megbízottal kapcsolatban nekünk legyen igényünk, elvárásunk.
Barta Győző
Jelenleg nem a közbiztonság kérdését kell megoldanunk.
Egy érték fog teremtődni a községben a táblarendszer. Ha a túrizmusra akarunk
építeni, akkor ez egy nagy segítség az ide érkező vendégeknek.
Testületi döntést igényel az, hogy a csipkebogyó fesztiválra benyújtsa e az
önkormányzat a pályázatot, 2 millió forint igényelt támogatási összegben.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván
benyújtani az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatásokra,
Csipkebogyó Fesztivál megszervezésére és lebonyolítására, 2 millió forint igényelt
támogatási összeggel.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Szavazás

5 igen szavazattal elfogadásra került

37/2013. (VI.04.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván
benyújtani az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatásokra,
Csipkebogyó Fesztivál megszervezésére és lebonyolítására, 2 millió forint igényelt
támogatási összeggel.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Lőrincz József
Tudomása szerint a Jurta Alapítvány a pályázatot sem nyújthatja be anélkül, hogy
hozzájárulói nyilatkozat birtokában ne legyen, hogy a táblákat az érintett tulajdonos
területén kihelyezhesse.

Zelei-Petró Mónika
Igen, szükséges a tulajdonosi hozzájárulói nyilatkozat, de ilyen kérelem még nem
érkezett.

4

2.

A helyi bolt és presszó üzemeltetésének aktuális kérdései.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző
Tisztelettel köszönti a bolt és presszó üzemeltetőjét.
A helyiségek bérleti szerződés megkötésekor kikötésre került, hogy június végén a
feltételek átbeszélésre és átvizsgálásra kerülnek.
Május 23-án érkezett egy beadvány a bérlő részéről, melyben kéri az önkormányzat
beleegyezését az élelmiszerbolt mihamarabbi bezárására. Arra az időszakra, amíg nem
lesz új bérlője az élelmiszerboltnak az alapvető élelmiszereket biztosítják.
Jelen pillanatban megvizsgálva a befizetéseket, 200 e forint összegű bérleti díjat fizetett
meg a bérlő, a kiszámlázott tételekből 150 e forint hátraléka van. Az április és május
hónap még nem került kiszámlázásra.
Egyik lehetőség, hogy elfogadja a testület a bérlő kérését a bezárásra vonatkozóan, és
ezzel együtt új bérlőt keres az önkormányzat.
A másik lehetőség az, hogy a helyiségre a továbbiakban felbontjuk a bérleti szerződést
és komplett üzemeltetésre másik vállalkozót keres az önkormányzat. A bérleti díj
hátralék azonnali felmondásra ad lehetőséget.
Kéri a bérlőt, szíveskedjen szóbeli kiegészítést tenni.
Ozsváth András
A bolt és presszó közös üzemeltetése minden hónapban 450 e forint kiadással indul.
Amit a presszó termel, a boltba kerül beforgatásra. Valóban van bérleti hátralék.
Amennyiben a bolt bezárásra kerül, arra nem kell költeni, feleződik a kiadás egy része,
így a tartozást tudjuk törleszteni. Amíg nem kap visszajelzést, hogy a presszóban az
alapvető élelmiszereket árusíthassa, addig az élelmiszerbolt helyiségét szeretné
használni.
Alapvető élelmiszereket biztosítják ez idő alatt is, idős embereknek nagyon szívesen
bevásárolnak, ha ezt jelzik. Kéri az Önkormányzatot, hogy türelmi időt adjon arra,
hogy a bérleti díj hátralékot rendezni tudja.
Nahóczki László
Szó volt arról, hogy a bolt árukészlete bővítésre, feltöltésre kerül. Ennek függvényében
sem történt változás a bevételt illetően?
Ozsváth András
Nagyon minimális a forgalom, néhány munkás vásárol reggel, a lakosság nagy része
nem itt vásárol.
Lőrincz József
Ez megint nem egy rendkívüli ülés témája kellene, hogy legyen, ezt normál menetrend
szerint lehetne tárgyalni.
A bolt bezárásához nem adja a hozzájárulását. Van egy szerződés, meg kell vizsgálni,
hogy annak a pontjai teljesülnek vagy sem. Bármit tovább módosítani, változtatni
akkor lehet, ha ez tiszta. Önkormányzati szinten nem kapok információt. Kiderül,
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hogy az április és május hónapra még nem történt kiszámlázás a bérleti díjra
vonatkozóan.
Kérdezi az Aljegyző Asszony véleményét a szerződéssel kapcsolatban.
Zelei-Petró Mónika
A szerződés nagyon sok mindenre ad lehetőséget. Lehet olyan vonatkozása, hogy
elengedjük a vállalkozó kezét, lehet olyan vonatkozása, hogy nem. Nem a képviselők
érzelmei alapján kell dönteni, hanem a lakosság igényei alapján.
Meg kellene vizsgálni, hogy van e igény a boltra. Ha nincs rá igény, akkor a mindenkori
vállalkozót fogjuk arra kárhoztatni, hogy veszteségesen működjön. Ha van rá igény,
akkor ki kell találni azt a megoldást, mely mindegyik félnek megfelelő legyen.
A szerződést a napirendtől külön kezelném, annak függvényében módosítanám,
felmondanám, vagy folytatnám, hogy mi a lakosság igénye.
Barta Győző
A felülvizsgálatig van egy hónap. Aljegyző asszony azt javasolta, hogy szondázzuk meg
a lakosságot, hogy van e igény az élelmiszerboltra.
Hó végén a szerződésről is tudunk dönteni.
Az alapvető élelmiszerek biztosításáért felelősséget kell, hogy érezzünk. Javasolja ,hogy
kerüljön megvizsgálásra hogy található e az élelmiszer biztosítására másik alternatíva,
vagy a legjobb megoldás lenne új bérlőt találni az élelmiszerboltra.
Lőrincz József
2012. októberében rajta kívül mindenki ahhoz ragaszkodott, hogy egy kézben legyen a
két bérlemény, mert úgy jó, most az a jó, ha külön adjuk bérbe.
Ozsváth András
Megnyugtatná, ha e hónap végéig rendeződik a tartozás?
Lőrincz József
Ha van írásos nyoma, hogy elismerésre kerül a tartozás és kinyilvánítja, hogy meddig
fizeti meg a tartozását.
Barta Győző
Ismerni kell a lakosság véleményét, a szerződés anomáliáit tisztázni kell, Dönteni most
nem kell, segítséget kér a lakossági vélemény megszűréséhez.
Köszöni a hozzászólásokat, ismerteti a harmadik napirendi pontot.

3.

Megüresedő ügyintézői poszt betöltése.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző
Kiss Marianna ügyintéző úgy döntött, hogy munkahelyet vált, ezért szükséges a helyére
új munkaerőt keresni.
Aljegyző Asszonnyal történt konzultáció alapján pályázatot kívánunk kiírni a hely
betöltésére.
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Zelei-Petró Mónika
Kéri, hogy ha a testületnek bármilyen ajánlása van, azt tegye meg.
Várhatóan leghamarabb július közepén kerül betöltésre az állás. Elsősorban középfokú
végzettségű munkavállalót szeretnénk.
Dr. Zsirai Sándor
Mi a pályázat elbírálásának a menete?
Zelei-Petró Mónika
Jegyző székhelyére érkeznek a pályázatok. A kirendeltségi polgármester egyetértésével
dönt a jegyző, ha van rá igény, akkor képviselők előtt ismertetve lesznek a pályázatok.
Barta Győző
A megjelent lakosok jelezték, hogy hozzászólni kívánnak a napirendekhez.
Kéri a képviselőket, hogy járuljanak hozzá.
Szavazás

5 igen szavazattal elfogadásra került

Szabóné Balla Marianna
Az idegenforgalomra akarunk alapozni. Van egy étterem, amely hol nyitva van, hol
nincs, már most nincs élelmiszerbolt. Ki fog ide jönni?
Ha elmennek üdülni, akkor valahol szeretnének megvacsorázni, szeretnének reggelit
vásárolni. Nem fognak ide jönni a vendégek.

Barta Győző
Kérdezi, hogy van-e még a képviselőknek hozzászólásuk?
Több nyílt ülésű napirend és hozzászólás nem lévén az ülést berekeszti.
Legközelebb 2013. június 18. napján 18:00 órakor tartanak testületi ülést.

k. m. f.

Barta Győző
polgármester

Zelei-Petró Mónika
aljegyző
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