JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének
2013. július 16-án megtartott n y í l t testületi üléséről.

Jelen vannak:

Barta Győző, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László,
Dr.Zsirai Sándor

Tanácskozási joggal: Zelei-Petró Mónika
Jegyzőkönyvvezető: Molnárné Lukács Andrea
Barta Győző polgármester
Köszönti a megjelent képviselő urakat. Külön tisztelettel köszönti Zelei-Petró Mónika
jegyző Asszonyt.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 képviselő közül jelen van 3, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja. Benkó Dániel valamint Dr. Zsirai Sándor képviselő urak
jelezték késésüket.
Ismerteti a napirendi pontokat.
1. Tájékoztatás az Élelmiszerbolt és Presszó további üzemeltetéséről
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
2. 2013. július 27-én megrendezésre kerülő Falunap
megbeszélése
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
3. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Képviselőtársai a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot megismerték, írásban
megkapták. Van-e valakinek más napirendi javaslata?
Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatot.
Szavazás:

3 igen szavazattal elfogadásra került

Barta Győző polgármester
Felkéri Zelei-Petró Mónika Jegyző Asszonyt, hogy mivel új kolleganő érkezett a Hivatalba
tájékoztassa a képviselő urakat a történtekről.
Zelei Petró-Mónika jegyző
Összességében a megüresedő álláshelyről annyit kell tudni, hogy a pályázók köre elég széles
volt, darabszámilag is 17 fő jelentkezett. A pályázatok szűrését követően 10 fő került
meghallgatására, és közülük választottuk ki a jelen lévő Molnárné Lukács Andreát.
Jegyző Asszony felkéri Molnárné Lukács Andreát, hogy pár szóban tájékoztassa az eddigi
munkásságát valamint végzettségét.
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Molnárné Lukács Andrea ügyintéző
Elmondja, hogy 3 gyermek édesanyja. Lakhelye Felnémeten van. Pályázata beadása előtt saját
vállalkozást vezetett, valamint Ügyvédi Iroda alkalmazásába állt. Legmagasabb iskolai
végzettsége Gazdasági informatika, ezen kívül ECDL, valamint gépíró és szövegszerkesztő
végzettséggel is rendelkezik.
Barta Győző polgármester
Előadja, hogy fél év próbaidővel került felvételre a Kolleganő, fél év után amennyiben a
Jegyző Asszony illetve a képviselő-testület úgy látja, akkor lesz véglegesítve.

1.

Élelmiszerbolt és presszó további üzemeltetése
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző polgármester
Elmondja, hogy Szarvaskő, Fő u. 29. sz. alatti Presszóként működő épület, leltárilag átvételre
került 2013. július 4-én. A leltárilag szükséges eszközök maradéktalanul megvannak. Minden
az átadott darabszám valamint minőség alapján megvan, kivéve a csemege pult hibás, ami a
jegyzőkönyvbe rögzítésre került. Az épület állagában a normális használódás kivételével
változás nem áll fenn. Megállapításra került, hogy az ÉMÁSZ valamint a Heves Megyei
Vízmű felé tartozás áll fenn. A leltár aláírását az üzemeltető megtagadta, mindent csak az
ügyvédjén keresztül hajlandó aláírni.
Nahóczki László képviselő
Javasolja, hogy hívják fel az Ügyvéd úr figyelmét, az ÉVI CSEMEGE BT-nek tartozására.
Barta Győző polgármester
Tájékoztatja a testületet a Presszóval kapcsolatosan, hogy megegyezett Hamza Istvánnal, aki
egy most alakuló Kft.–n keresztül kívánja a presszót üzemeltetni. A presszó kulcsait átadta.
Előreláthatólag 2013. július 27. napján történik meg a nyitás. Hamza István a boltot nem
kívánja üzemeltetni.
Előadja, a bolttal kapcsolatosan, több érdeklődő van.
Müller László, Őt a bérlés a dohánykoncessziós pályázatának kimenetele után érdekli.
Csanálosi György 2013. szeptember 1. napjától venné ki az üzletet.
Takács Péter a szándéknyilatkozatát visszamondta.
Labancz Sándor és Misztarka Zsuzsanna egri vállalkozók szintén szándéknyilatkozatot adtak
be a bolt üzemeltetésére.
Javasolja, hogy a képviselő testület hatalmazza fel, a Presszó a bérleti szerződésének
aláírásával, a bolttal kapcsolatban pedig várják meg a hó végét, vagyis a dohánykoncesszió
kimenetelét.
Kérdezi, hogy van e hozzászólás, észrevétel?
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Nahóczki László képviselő
Elmondja, hogy a lakosság elég sokat érdeklődött a presszó és bolttal kapcsolatban. A Presszó
ügyében tájékoztattam a lakosságot, a bolttal kapcsolatban viszont az igény nagyobb volt. A
lakosság kérését tolmácsolja a képviselő testület, Polgármester Úr valamint a Jegyző Asszony
felé, azt, hogy a lakosságot tájékoztatni kellene a változásokról, akár az Egerbaktai közös
Hivatallal kapcsolatban, illetve a Jegyző Asszony fogadóórájáról. Kéri, hogy személyes
megkereséssel, azaz postai úton tájékoztassák a lakosokat.
Barta Győző polgármester
Javasolja hogy minden szerződésben legalább 3 havi kaució kikötését, valamint a szerződés
felmondásának feltétele legyen az amikor a kaució elfogy.
Lőrincz József képviselő
Elmondja, hogy 2013. május 17. napján a falugyűlésen elhangzott, hogy nem lesz bolt, ennek
ellenére néhány nap múlva volt. A közgyűlésen nem hangzott el, hogy probléma van a bolttal.
A testületi ülésen elhangzott, hogy ezt meg kell szüntetni. A probléma nincs feltárva, nincs
megoldva. A lakosság nincs tájékoztatva.
Barta Győző polgármester
A pontosítás kedvéért elmondja, hogy azon a falugyűlésen nem az hangzott el, hogy nem lesz
bolt. Az hangzott el, hogy a vállalkozó nem tartja gazdaságosnak a bolt üzemeltetését és lehet
hogy bezárja. Ezt meg kell vizsgálni.
18:45 órakor megérkezik a tárgyalóterembe Dr. Zsirai Sándor képviselő úr.
Dr. Zsirai Sándor képviselő
Amikor megkötöttük a szerződést, előre igazán nem lehetett látni.
Barta Győző polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Barta Győző
polgármester urat, a Hamza István által jegyzett céggel a szerződést megkösse. A bérleti díjat
35.000,-Ft összegben állapítják meg, kikötés 3 havi kaució, a számla minden hónap 5. napjáig
kerüljön kiküldésre 8 napos átutalási határidővel.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
Szavazás:

4 igen szavazattal, elfogadásra került

46/2013. (VII.16.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy szerződést köt
Hamza István által jegyzett Kft.-vel a presszó üzemeltetésével kapcsolatba.
Felhatalmazza a Polgármester Urat a szerződés aláírására.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
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2.

Szarvaskői Falunap
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző polgármester
Mindenki előtt ott van a program-tervezet.
Az elmúl évhez hasonlóan most is meg kell tartanunk azokat a programokat, melyek nagy
sikert arattak, pl. túrák, 6próba, hagyományőrzők fellépése.
A vendégtelepülések felkérése megtörtént.
Kérdezi Nahóczki László Képviselő Urat a túrával kapcsolatban.
Nahóczki László képviselő
Előadja, hogy két túrát szerveznek.
Barta Győző polgármester
Az elmúlt időszakok leglátványosabb eleme a Falunapnak a szarvaskői 6próba volt.
Lőrincz József képviselő
Elmondja hogy az elmúlt időkben meg hányta-vetette a falunap dolgát. Úgy gondolja, hogy a
falunap már nem a faluról szól, nem a mulatásról. Nem ért egyet az 1.600.000,-Ft összegű
költségvetéssel. A falunapot támogatni nem áll módjában. A hagyományteremtés fontos, de a
falunap már nem több eszem-iszomnál.
Barta Győző polgármester
Megállapítja, hogy a szarvaskői 6próba megtartásához Lőrincz József nem járul hozzá.
Dr. Zsirai Sándor képviselő
Úgy gondolja, hogy a rendezvény színvonala a 6próba megtartása nélkül csorbul.
Nahóczki László képviselő
Úgy gondolja, hogy a programtervezet jó, azért vezeti a túrát is, hogy a település hírnevét
öregbítse, minél több információt adjon át a településről az oda látogatóknak, ez szerinte érték
növekedés. Úgy gondolja, hogy a szarvaskői 6 próba egy közösség összekorbácsoló erővel
rendelkező eseménysorozat. Ez által nagyon sokan Szarvaskő nevét bevésték az
emlékezetükbe. Továbbra is kéri képviselő társát, hogy ne határolódjon el egyéb dolgok miatt
a szarvaskői 6próba megtartásától, mivel ezt a szellemi terméket mindenképp tovább kell
vinni.
Lőrincz József képviselő
Elmondja, hogy eddig is mindig részt vett a hagyományőrző programokba, de úgy gondolja,
hogy a 6próba már nem ide való.
Barta Győző polgármester
Úgy gondolja, hogy minden program, ami kikerül a falunapból az csökkenti a falunap
színvonalát. A fellépők szervezése folyamatban van. Egész napos programokban a Jurta 2001
Alapítvány vesz részt, valamint a Bükki Nemzeti Park kiállítást szervez. A lovagoltatásra
ígéret van. Rendőrkutya bemutató szervezése folyamatban van. Buszrendelés történt az
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idelátgatók számára 22 órára. Hamza Istvánnal egyeztetések folynak a büfé üzemeltetése
céljából.
Kérdezi, hogy van e hozzászólás, javaslat, észrevétel?
Mivel hozzászólás nem történt, kéri a tájékoztatás tudomásul vételét.

3.

Egyéb ügyek

1. Belterület, mezőgazdasági terület kaszálása, bozótirtás
Barta Győző polgármester
Az elmúlt évekhez hasonlóan kicsit gyengébben vagyunk a közmunkával eleresztve. A sok
esőzés miatt az 1 darab közmunkásunk nem bírja a kaszálást. Az utólagos képviselő testület
jóváhagyásával megrendelte a Ben-Túr Bt.-től azokat a területek kaszálását ahol már nagyon
nagy volt a fű. A költségvetésben erre a fedezet rendelkezésre áll és kéri a képviselőket, hogy
hagyják jóvá, hogy igény valamint szükség szerint ebből a keretből költsünk.
Lőrincz József képviselő
Hány négyzetméter a kaszálandó terület? Mivel ha megrendelőt írok, akkor tudnom kell a
terület nagyságát.
Barta Győző polgármester
A holnapi nap folyamán a pontos négyzetméter területet megküldöm a képviselő úr részére.
Az elmúlt évekhez képest hasonló az árszint. Kéri a képviselő testületet, hogy hatalmazza fel,
hogy a Ben-Túr Bt-vel aláírhassa a szerződést100 ha terület kaszálására.
Nahóczki László képviselő
Mivel az elmúlt időszakban a kaszálás kitolódott, egy felvetéssel áll elő. Javasolja, hogy a
szerződésben időkorlátot szabjanak ki, a végrehajtási idő október 31. legyen. Továbbá
javasolja, hogy közösen ellenőrizzék a területeket.
Barta Győző polgármester
Javasolja, hogy a végleges határidő szeptember 30. legyen.
19:12 órakor megérkezik a tárgyalóterembe Benkó Dániel képviselő úr.
Barta Győző polgármester
A szárzúzással kapcsolatban Berecz Istvánnal a Vitó Kft. ügyvezetőjével megnéztük a
területet. Az árajánlatuk 245.000,-Ft+Áfa/ha. Ezzel az összeggel, a költségvetés alapján a
terület fele takarítható ki. A Ben-Túr Bt. árajánlata 200.000,-Ft+Áfa/ha. Javasolja, hogy
Földszakadás területre, mindenképpen rendeljük meg, valamint tartsunk határszemlét.
Bozotírtással kapcsolatban is a határidő szeptember 30.
Lőrincz József képviselő
Mi a helyzet a Kovács Istvánnak kijelölt területtel. Ez a mai napig nincs tisztázva.
Barta Győző polgármester
A Kovács István területe nincs az eddig beszélt területekbe.
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Lőrincz József képviselő
Mi a garancia, hogy Kovács József foglalkozik a területtel.
Barta Győző polgármester
Van érvényes bérleti szerződésünk. Amennyiben az abban leírtak nem teljesülnek, sem
legeltetésre, sem egyéb bérbeadásra az Önkormányzattól nem számíthat.
Lőrincz József képviselő
Kéri, hogy írásba szólítsák fel Kovács Józsefet a bérelt terület megművelése miatt.
Barta Győző polgármester
Kéri a képviselő testületet, hogy egyesével döntsenek.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Barta Győző
polgármester urat, hogy a Ben-Túr Bt-vel szerződést megkösse a belterület kaszálása
ügyében.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
Szavazás:

4 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadásra került

47/2013. (VII.16.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy szerződést köt BenTúr Bt-vel belterület kaszálásával kapcsolatba. Felhatalmazza a Polgármester Urat a
szerződés aláírására.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Barta Győző
polgármester urat, hogy a Ben-Túr Bt-vel szerződést megkösse a mezőgazdasági terület
kaszálás ügyében.

Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
Szavazás:

4 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadásra került
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48/2013. (VII.16.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy szerződést köt BenTúr Bt-vel mezőgazdasági terület kaszálásával kapcsolatba. Felhatalmazza a
Polgármester Urat a szerződés aláírására.

Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Barta Győző
polgármester urat, hogy a Ben-Túr Bt-vel szerződést megkösse bozótirtás ügyében.

Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
Szavazás :

4 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadásra került

49/2013. (VII.16.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy szerződést köt BenTúr Bt-vel bozótirtással kapcsolatba. Felhatalmazza a Polgármester Urat a szerződés
aláírására.

Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
2. Katasztrófavédelem
Barta Győző polgármester
Katasztrófavédelemtől értesítést kaptunk, hogy 2013. augusztus 26. napján lakossági riasztó
tájékoztató, a légvédelmi sziréna próbája lesz. Természetesen tájékoztatjuk a lakosságot.
3. Heves Megyei Vízmű Zrt.
Barta Győző polgármester
Heves Megyei Vízmű Zrt.-től levelet kaptunk hivatkozással a vízközmű szolgáltatásról szóló
58/2013 (02.27) kormányrendelete alapján a vízgazdálkodási tervvel kapcsolatba. A terv
vízkorlátozási tervet tartalmaz.
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Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Heves Megyei Vízmű
egységes vízkorlátozási tervét elfogadja. Felhatalmazza a Polgármester Urat a terv aláírására.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
Szavazás:

5 igen szavazattal, elfogadásra került

50/2013. (VII.16.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Heves Megyei
Vízmű egységes vízkorlátozási tervét elfogadja. Felhatalmazza a Polgármester Urat a
terv aláírására.

Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
4. Kovács András kérelme
Barta Győző polgármester
Kovács András kérelmet adott be. Mivel személyesen is jelen van az illető a testületi ülésen,
kérem a képviselő urakat, hogy járuljanak hozzá, hogy amennyiben észrevétele, kérdése van
azt elmondhassa. Kérem szavazzunk.
Szavazás

5 igen szavazattal, elfogadásra került

Beadvány érkezett az Önkormányzathoz, melynek tartalma az alábbi.
„Tisztelt Képviselő Testület!
2011. június 16-án vételi szándékunkat jeleztük, az Önkormányzattól bérelt 786 hrsz. 2715
m2 területen, amit akkor a testület nem támogatott és ezt tudomásul is vettük. Újra Önökhöz
fordulunk az alábbi kéréssel. Az általunk bérelt 786 hrsz. területen építkezni szeretnénk,
természetesen előzetesen engedélyt kérünk az építési hatóságtól. Kizárólag saját tulajdonú
ingatlanra szeretnénk beruházni, ezért kérem segítsék ennek a megvalósulását, azzal, hogy
megoldást találunk a tulajdonviszony rendezésére. Az Önkormányzat tovább sem kívánja
eladni a szóban forgó ingatlant, akkor kérem mérlegeljék a következő kérésünket.
Tulajdonunkban van két terület, az egyik a 738 hrsz-ú, a 1054m2 terület, ami a 786 hrsz-ú.
telekkel szemben helyezkedik el. A másik a Bércen található 683 hrsz-ú telek 1012m2. Ezeket
a területeket felajánlanánk a 786 hrsz-ú területért cserébe, természetesen értékegyeztetéssel.
Továbbá az Önkormányzatnak semmiféle hátránya ne származzon az esetleges bérleti díj
kifizetés kiesésével, a cseremegvalósulás esetén, mindkét területet bérbe vesszük, amennyiben
erre mód és lehetőség van. Kérjük szíveskedjenek a következő testületi ülésre napirendre
vinni az ügyet. „
Jelenlegi állás szerint kérem a testületet, hogy fontolja meg, hogy támogatjuk –e a
kérelmüket. A 738 hrsz-ú terület 1054 m2 külterületként, falusias övezetként van a rendezési
tervben. Tehát 1000 m2 fölött mindenképpen építési telek. Itt a terület, mivel majdnem
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egymás mellett helyezkedik el, m2 értékben hasonló lehet mint a 786 hrsz-ú telek. A Bérci
területtel más a helyzet, annak az értéke is nagyságrendileg is ennyi 1012m2. Viszont ez egy
zárt kerti övezet, korlátozottabb a forgalmi értéke. Tehát a m2 ár kevesebb. Javasolom, és
kérem a képviselő testületet, hogy fontolja meg, hogy álljunk hozzá a telek cserékhez. De
mivel a két helyrajzi számú terület, együttesen sem éri el az általunk cserébe adandó terület
nagyságát, ezért egy bizonyos értékkülönbözetet állapítsunk meg. Amennyiben szükséges ezt
magunktól tegyük fel. Amennyiben ezeket a területeket a továbbiakban is bérbe kívánja
venni, úgy kérem a képviselő testületet, hogy járuljon ahhoz is hozzá, hogy továbbiakban is
bérleményként használja. Mivel jelenleg nincs egyéb szándéka az Önkormányzatnak ezekkel
a területekkel. Kérdezem az érintettet Kovács Andrást, hogy van-e kiegészítése.
Kovács András
Ez így kerek. Azzal egészíteném ki, hogy a Bérci terület mellett, bérlek még két másik
földdarabot és az egészet én körbekerítettem. Esetleg, hogy van-e valami szándéka az
Önkormányzatnak a területtel, mivel a kerítés értéke kompenzálható.
Lőrincz József képviselő
Általános hozzászólása van. Van egy kérelem, annak komoly megfontolásai és előkészítései
vannak. Javaslatom a következőt, van egy értékbecslésünk, de én szívesen megvárnám az
vizsgáljuk meg az előzetes adatokat, hogy az éves költségvetésünk hogyan alakul. Döntést
olyan kérdésben ami nincs kellően előkészítve, én szeretném ha nem hoznánk. Tudni kell a
határidőket, tudnunk kell, hogy alakulnak az értékviszonyok. Ezt itt most eldönteni nem lehet,
az ismeretek nélkül.
Barta Győző polgármester
Mindenképpen valami elvi irányt szabjunk meg magunknak. Nem értem a képviselő úr
aggályát, mert ez nem költség az Önkormányzat számára, mivel ez inkább bevétel lehet az
költségvetésében. Kérdésem, hogy milyen irányba induljunk el? Nekem szimpatikus, hogy
cseréljünk telket, azért, hogy ne csökkenjenek az Önkormányzati területek nagysága. Ha a
kerítés értékét beszámítjuk, akkor az Önkormányzati vagyon növekedik.
Lőrincz József képviselő
Alapvetően támogatja. Javasolja, hogy dolgozzunk ki egy ajánlatot a kérelmező számára és az
továbbítsuk felé.
Barta Győző polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy Kovács András
ingatlancsere tervezete, valamint szerződés javaslata kerüljön a testület elé.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
Szavazás

5 igen szavazattal, elfogadásra került
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51/2013. (VII.16.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy Kovács András
ingatlancsere tervezete, valamint szerződés javaslata kerüljön a testület elé.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
5. 046/2 hrsz. terület kérdése
Barta Győző polgármester
Szarvaskő Önkormányzata Eger várostól kapott területeket. A mai napig is léteznek olyan
bérleti szerződések amiket Eger városa kötött, 30 évre. Ezt nekünk nem áll módunkban
felülvizsgálni, csak majd a szerződés lejártakor. Ennek a területnek rendezetlen a sorsa. Roma
Árpád jelenleg jóhiszemű, jogcím nélküli használó. A helyszíni rajz elkészült. Ha a testület
kéri, akkor külön helyrajzi számozható. Van egy elfogadott határozatunk ami az éves
díjtételeket tartalmazzák, tehát nincs akadálya annak, hogy bérbe adjuk. Kérdésem, hogy
méltányoljuk Roma Árpád kérelmét. Ellentétbe Pócsik Gyuláné szavaival Roma Árpád
Endrődi Zsolttal közösen használják 2010 óta és a továbbiakban is közösen szeretnék bérbe
venni a területet. Kérem a Tisztelt Képviselő Testültet, hogy tárgyaljuk meg, és amennyiben
lehetséges a kérelmet hagyjuk jóvá.
Lőrincz József képviselő
Kérdezi, hogy mióta tudjuk, hogy kié a 046 hrsz. terület.
Dr. Zsirai Sándor képviselő
Azóta amióta Eger városától visszakaptuk.
Lőrincz József képviselő
Úgy tudom, hogy Roma Árpád kérelmet adott be, ami szőrén-szárán eltűnt. Ha ez igaz, akkor
ezt úgy hívják, hogy eljárási hiba. Valaki eljárási hibát vétett. Az ilyen dolognak számomra
mutyi szaga van. Az én javaslatom az, hogy induljon be az a folyamat, hogy Roma Árpád
kibérelhesse a területet. Határozzuk meg pontosan hány m2 a terület. Kérem, a Polgármester
urat, hogy tegye rendbe ezt az ügyet.
Barta Győző polgármester
Tájékoztatja a képviselő urakat, hogy az egri haszonbérleti szerződéseket már többször
felülvizsgálták. Vegyük újra elő az összes haszonbérleti szerződést, kérjük el Egertől azokat,
amelyek nincsenek a tulajdonunkban.
Nahóczki László képviselő
Hosszú távú bérleti szerződések kötettek. Egertől már nem függünk, hiszen az Egerbaktai
Közös Hivatalhoz tartozunk. Tehát ez elvileg időszerű, hogy a szerződések amik meg lettek
kötve, felülbírálva a befolyó összegekkel együtt áttekintésre kerüljenek.
Barta Győző polgármester
Kéri a képviselő testület hozzájárulását ahhoz, hogy megvizsgálja, Roma Árpádnak van-e
érvényes bérleti szerződése, amennyiben nincs, akkor a haszonbérleti szerződést megkössük
Roma Árpáddal és Endrődi Zsolttal. A határidő 10 nap. Ennek függvényében tájékoztatjuk
Pócsik Gyulánét.
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6. Táblarendszer – Jurta 2001 Alapítvány kérelme
Barta Győző polgármester
Az alapítvány kéri a képviselő testületet, hogy az alapítvány részrére 800.000,-ft támogatást
ítéljen meg.
Benkó Dániel képviselő
Elhatárolódik, nem ért vele egyet. Az alapítványnak tarozása áll fen a cége felé.
Lőrincz József képviselő
Nem kíván ebbe dönteni. Kéri a Jegyző Asszonyt, hogy név szerinti szavazást kér,
amennyiben szavazásra sor kerül. Vizsgálni kellene a Jurta 2001 Alapítvány szerződésben
vállalt kötelezettségét. Kellene vizsgálni anyagilag, nincs e a fekete listán. A legkisebb
mértékben sem támogatja.
Barta Győző polgármester
Eldöntöttük, hogy az Önkormányzat nem pályázik a táblarendszerre. A testületi határozatból
nem olvasható ki, hogy a táblarendszerre szükség van-e?
Arról döntsünk, hogy szükségünk van e a táblarendszerre, szükség van –e, hogy egy
pályázatból pénz folyjon be Szarvaskőbe. A kérelemről nem kell most dönteni, de tárgyalja
meg a testület.
Lőrincz József képviselő
Miért kell nekünk olyan érték melyre, nincs szükség.
Barta Győző polgármester
Szarvaskőnek ez előnyt jelent.
Nahóczki László képviselő
Fontosnak tartja az értékteremtést. Az elmúlt 4 évben a képviselő testület mit tett le az
asztalra. Állandóan a problémákat vetjük fel, előre vivő dolgokat nem teszünk le. Amit
tudunk meg kell tenni. A táblarendszert továbbra is támogatja.
Dr. Zsirai Sándor képviselő
A fő kérdés, hogy akarjuk, vagy nem akarjuk. A településnek az utcanév valamint az eligazító
táblái a település képét és az eligazodást segítik, ez nem kétséges. A fő kérdés a garanciális
kérdés. Milyen módon lehet pénzügyileg olyan helyzetet teremteni, hogy ne veszélyeztesse
az összeg elköltését, biztonságos legyen. Javasolja ennek megvizsgálását.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt a Jurta 2001 Alapítvány
kérelmével kapcsolatban, megvizsgálja annak a lehetőségét, milyen garanciális feltételeket
tudnak találni, hogy a pénzek átutalása közvetlenül a kivitelezőhöz kerüljön, illetve a pályázat
elszámolásánál a támogatási összeg visszautalása, előzzön meg minden egyebet.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
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Névszerinti szavazást kér: Lőrincz József és Benkó Dániel
Barta Győző
Benkó Dániel
Lőrincz József
Nahóczki László
Dr. Zsirai Sándor
Szavazás

Igen
Nem
Nem
Igen
Igen

3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal elfogadásra került

52/2013. (VII.16.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt a Jurta 2001 Alapítvány
kérelmével kapcsolatban, hogy megvizsgálja annak a lehetőségét, milyen garanciális
feltételeket tudnak találni, hogy a pénzek átutalása közvetlenül a kivitelezőhöz kerüljön,
illetve a pályázat elszámolásánál a támogatási összeg visszautalása, előzzön meg minden
egyebet.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
7. Emlékeztető – ELMÜ - ÉMÁSZ ZRT.
Barta Győző polgármester
Ismerteti a 2013. július 12. napján történt helyszíni bejárást a 2012 évi ÉLMÜ-ÉMÁSZ
hálózat korszerűsítés és szemét lerakó rekultiváció munkálataival kapcsolatos utó
munkálatokról.
8. Vízelevezetés
Barta Győző polgármester
Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a tervező megnézte a szennyvíz útvonal hálózatát.
Az utolsó egyeztetésnél tart az ügy. Lényegi változásokat érint. Felhatalmazást kér a
képviselő testülettől az elvégzendő munkák árajánlatának bekérésére, a csapadékvíz elvezetés
ügyében.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy árajánlatot kér a
csapadékvíz elvezetés munkálatairól. Felhatalmazza a Polgármester Urat az árajánlat
megkérésére.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
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9. Bejelentések
Barta Győző polgármester
-Nyári diákmunkára 4 fő személyt igényeltünk. Mind a 4 főt megkaptuk.
-Élelmiszersegély osztása megtörtént.
- Balatonedericsi látogatás ismertetése.
Kérdezi, hogy van-e még a képviselőknek hozzászólásuk?
Lőrincz József képviselő
Lenne néhány észrevétele.
1. MÁV üdülő helyzete
2. Orvosi rendelő felújítása.
3. Hidak rendbetétele.
Barta Győző polgármester
A MÁV üdülővel kapcsolatban előadja, hogy testületi ülésen fogadtuk el, hogy
visszaigényeljük az ingatlant ingósággal együtt. Tény, hogy még nem továbbítottuk. Orvosi
rendelő felújításával kapcsolatban, kértem a műszaki irodát, a rendelő megvizsgálására.
Felújítására árajánlatot fogok kérni. Augusztus elején konkrét árajánlatot fogunk tárgyalni.
Hidak rendbetételével kapcsolatban megvizsgáljuk a munkálatokat.
10. Kovács András kérelme
Kovács András
Elsősorban a Polgármester úrhoz valamint a Jegyző Asszonyhoz szólnék. Engedjék, meg,
hogy egy tegnapi hírt olvassak fel.
„Volt fegyverhasználati engedélye a Várpalotai gyilkosnak, de a helyiek szerint egyetlen
vadásztársaságnak sem volt tagja. A férfi vasárnap reggel 7 óra után nem sokkal, két embert
ölt meg, majd magával is végzett, mert felidegesítette a szomszédból áthallatszó favágás zaja.
A helyiek elmondása szerint nagyon agresszív volt, és többször is halálosan megfenyegette
környezetét. A fegyverre volt engedélye a férfinak, árulta el a város polgármestere. A
gyilkosnak már korábban is volt összetűzése a szomszédokkal. A közvetlen szomszédja
szerint a férfi már régóta rettegésbe tartotta a környezetét, legutóbb egy helyi asszonyt
fenyegetett meg azzal, hogy lelövi. A helyiek, már többször kérték a rendőrséget, hogy
vegyék el a férfitől a fegyvert.”
Előadom, hogy van egy szomszédom, akivel egy hasonló szituációban vagyok. Többször
megfenyegetett, hogy vadászpuskával agyonlő, egyik fenyegetésnek egy önkormányzati
képviselő is tanúja volt. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy két ízben is tettem
feljelentést veszélyes fenyegetés miatt a rendőrségen, mindkettőt vádemelési javaslattal az
ügyészségre továbbították. Az egyik ügyben az ügyészség megszüntető határozatot hozott,
ami ellen fellebbeztem. A másik ügyben már tárgyalások folynak. Kértem a rendőrséget, hogy
vizsgálja felül az Ő fegyvertartási engedélyét. Kérdésem, hogy a Polgármester Úr valamint a
Jegyző Asszony hatáskörében lehet –e valamit tenni.
Zelei Petró-Mónika jegyző
Tudom javasolni, hogy intézzen felém egy hivatalos levelet az előzményekkel és akkor
megindítom én is – bár hatásköröm nincs ehhez – hátha rajtam keresztül el tud indulni ez a
ügy.
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Barta Győző polgármester
Köszönöm a munkát.
Mivel több napirendi pont, hozzászólás, észrevétel nincs, a testületi ülést berekesztem
Legközelebb 2013. szeptember 17 . napján 18:00 órakor tartanak testületi ülést.

k. m. f.
Barta Győző sk.
polgármester

Zelei-Petró Mónika sk.
jegyző
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