JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének
2013. szeptember 17-én 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 jegyző
Dr. Morvai Zsolt aljegyző
Jegyzőkönyvvezető: Molnárné Lukács Andrea
Barta Győző polgármester
Köszönti a megjelent képviselő urakat. Külön tisztelettel köszönti Dr. Morvai Zsolt
aljegyző Úrat.
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
valamint Zelei Petró-Mónika jegyző Asszony jelezték késésüket.
Ismerteti a napirendi pontokat.
1. Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 2/2013.(II.20) önkormányzati rendelet
módosítására.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
2. Javaslat Szarvaskő Község Önkormányzatának 2013. évi I.
féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
3. 2013. október 19. megrendezendő Csipkebogyó Fesztivál
költségtervének elfogadása és a rendezvény megbeszélése.
a, Általános tájékoztató.
b, Tervezett költségvetés ismertetése, elfogadása.
c, Közterület használati díjak megállapítása.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
4. Javaslat az Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Kft. állati és élelmiszeripari eredetű melléktermékek kezeléséről szóló
szolgáltatási szerződés elfogadására.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
5. Haszonbérleti szerződések tárgyalása.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

6. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
A 6 napirendi ponthoz kéri tárgyalni szóbeli előterjesztésként, határozati javaslattal 4
területen.
1. Szarvaskő bel- és külterület útjain kátyúzás és kőterítési munkák elvégzésének
megtárgyalása.
2. A Keselyűbérci Tábor használatba adása 2013. november 10. napján az Egri Spartacus
Sportegyesület által megtartandó Tájfutó Verseny lebonyolításához.
3. Hevesaranyos – Bátor- Egerbakta- Egerbocs-Egercsehi-Szúcs Gyermekjóléti és
Szociális Szolgáltató Társuláshoz való csatlakozás megtárgyalása.
4. Demjéni Polgárőr Egyesület keretében az egységes kistérségi térfigyelő kamera
hálózat kiépítésének megtárgyalása.
Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatot.
Szavazás:

3 igen szavazattal elfogadásra került

1. Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről, módosításának
és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2013.(II.20) önkormányzati
rendelet módosítására.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik.

Barta Győző polgármester
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
A módosítás a 2013. évi költségvetés főösszegét 3.061.000,-Ft-tal növeli az alábbiak szerint.
Általános feladatok támogatása
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
Központosított működési támogatás
Szerkezetátalakítási tartalék
Egyéb központi támogatás
Átadott pénzeszközök és támogatások
Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó tartalék

976.000,-Ft-tal
878.000,-Ft-tal
733.000,-Ft-tal
421.000,-Ft-tal
53.000,-Ft-tal
4.157.000,-Ft-tal nő.
1.096.000,-tal csökken.

A rendeletmódosítás 1. melléklete a módosított bevételi előirányzatokat, a 2. melléklete a
módosított kiadási előirányzatokat tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban. A 3.
melléklet mérlegszerűen mutatja be a 2013. évi költségvetés módosított előirányzatit.
Kérem a Tisztelt Képviselő –testületet, hogy a javaslat alapján az előirányzatokra vonatkozó
módosítási javaslatot tartalmazó rendeletet fogadja el.
Nahóczki László képviselő
Kérdezi, hogy sehol nincs az leírva, hogy az egyes támogatások mértéke egy főre van
lebontva vagy mi alapján van számolva? A központi költségvetést mi alapján készítik?

Barta Győző polgármester
Erről nem tájékoztattak minket, hogy mi alapján osztották le a kiegészítő támogatásokat.
Lőrincz József képviselő
Nem tartja megnyugtatónak az adatokat.
Barta Győző polgármester
Megállapítja, hogy nincs további hozzászólásra jelentkező képviselő, a napirend feletti vitát
lezárja, kéri a Testület tagjait, hogy szavazzanak.
Szavazás:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan, az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének
módosítása tárgyában Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi
rendeletet alkotta:
Rendelet
Szarvaskő
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2013.(IX.26)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről módosításának
és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2012 (II.20.) önkormányzati rendelete
módosításáról.

A rendelet a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi.
2. Javaslat Szarvaskő Község Önkormányzatának 2013. évi
I.féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Barta Győző polgármester
Nem kívánja teljes mértékben ismertetni, de egy-két részletre rá kíván térni.
A bevételek alakulása ugyan időarányosan elmarad az 50%-tól (43%) ,de úgy gondolja, hogy
a bevételek teljesülése teljes mértékben elfogadható. Ha ehhez majd hozzátesszük a
+3.000.000,-Ft összeget, akkor a második félév kilátásai szintén nagyot javultak. A kiadási
oldalba három olyan tétel van, amit külön szeretne kiemelni.
1. A település üzemeltetés soron a 7.1.3. 1.224.000,-Ft. Mivel az önkormányzati igazgatással
összefüggő tevékenységnél vannak dologi kiadások, ezért nem értem, hogy miért szerepel
ekkora összeg ezen a soron. Kértem, hogy ezt külön is gyűjtsék ki.
18:30 órakor megérkezik a tárgyalóterembe Dr. Zsirai Sándor képviselő úr.
Az 1.224.000,-Ft az alábbiakból tevődik össze: karbantartási, javítási munkák, anyagok,
üzemanyagok, közcélú foglalkoztatásban használt eszközök javítása, használata, banki és
postai díjak, takarítóeszközök, tisztítószerek, weboldal üzemeltetés, internek előfizetés,
pénzügyi rendszer felügyelete, tárgyi eszköznyilvántartó program, hivatali mobiltelefon
költség.
2. Idegenforgalmi rendezvények, (Csipkebogyó Fesztivál, Karácsonyi díszkivilágítás). Ezek a
tételek mind az előző évről lett lekönyvelve.

3. Bérbe adott ingatlannal kapcsolatos beruházás, itt a bolt és a presszó átvételével
kapcsolatos kiadások találhatók.
Nahóczki László képviselő
Kéri a 7.1.2.1 soron lévő összeg részletezését.
Barta Győző polgármester
Ígéri, hogy pótolni fogja a 7.1.2.1 soron lévő összeg részletezését.
Örvendetes, hogy a tervezet szintet tartani tudtuk, jónak tartja, hogy a bevétel 43%-ban
teljesült, ezt elfogadható aránynak tartja. A költségvetési bevételt a második félévben is
szinten tudjuk tartani.
Lőrincz József képviselő
Elmondja, hogy az első féléves beszámoló mélyen tükrözi, hogy a költségvetés nem nyugszik
biztos alapokon. Már többször kérte a Jegyző Asszonyt, hogy állítson össze olyan anyagot,
amelyből össze tudunk állítani egy normális költségvetést, legutóbb augusztus végére ígérte.
Úgy gondolja, hogy nincs egy normális költségvetésünk. Nem tudjuk, hogy melyik sor hova
való. Nem látható egyértelműen a bevételi és kiadási oldalak. Lehet bűvészkedni a sorok közt,
de attól még tény, hogy hogyan állunk valójában és hova tudunk eljutni.
Még egyszer kéri, hogy készítsenek egy normális költségvetést, minél előbb.
Szerint, a bérleti díjaknál a 3.000.000,-Ft összeg, akkor sem lehet teljesíteni, ha működik a
bolt és a presszó. Nem érti, hogy mire alapoztak.
Vadászati jog hasznosításából származó jövedelemnél kéri Aljegyző Urat, hogy nézzen utána,
hogy ez miből áll össze.
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól területalapú támogatás. Úgy gondolja, hogy a
8.000.000,-Ft ez évre vonatkozik, ami bejött az a múlt évre. Felkéri Dr. Zsirai Sándor
képviselő urat, hogy olvassa fel a Vidékfejlesztési Hivatal határozatát.
Dr. Zsirai Sándor képviselő
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési határozat. 2012. évi egységes területalapú támogatás
kifizetése iránti kérelmének helyt adó határozata. Indoklás: Felhívom figyelmét arra, hogy
2012 évi egységes területalapú támogatás kérelmet benyújtó termelők támogatási igénye,
országos szinten meghaladja a bázisterületet, azaz azt az országos szintű keretet, melynél
nagyobb területtel összességében nem lehet a maximális támogatás összeget kifizetni, ezért a
107/2012 (10.11) VM rendelet 1§. (3) bek. alapján arányos visszaosztás alkalmazására került
sor, azaz az 1 hektárra jutó támogatás összege a túllépés arányában arányosan csökkentésre
került.
Lőrincz József képviselő
Ismerve az a kifejezést, hogy visszaosztásra került, ez azt jelenti, hogy lecsökkentették. Nem
tudunk mire alapozni.
Van egy olyan tétel, amely tavaly év november 23. napján még az akkori pályázatról szól,
nem érti, hogy hogyan került át ebbe az évbe. Erről mi miért nem tudunk, hogy erre az évre
termelődik. Van egy támogatási szerződés. Előadja, hogy erről nem tud. Turisztikai
támogatás. Ezt a pénzt megkaptuk tavaly. Nem emlékszik, hogy ez a Testület elé került.
Előadja, hogy készíteni kell a hátralévő 2013 évre egy jól működő költségtervet. Nem
támogat semmit, amíg nincs rendben téve a költségterv, valamint az ingatlanok helyzete.

Nahóczki László képviselő
A bevételi oldalon egy észrevétele lenne. A közmunka program támogatásban, 1.000.000,-Ft
összeg lett betervezve és idáig 71.000,-Ft összeg teljesült. Ennek mi lehet az oka?
Barta Győző képviselő
A közmunkaprogrammal való kérdésre választ adni nem tudok adni, de természetesen
megkeressük a választ.
A bérleti díjaknál a fizetési fordulók az őszi időszak az új szerződések megkötése. Közterület
használatból is várható bevétel. Garanciát nem tudok adni, hogy minden 100%-osan teljesül.
70 -80 % teljesülés mindenképpen várható.
A vadászati díjnál minden évben van egy taggyűlés a vadászati jogot birtokló földtulajdonosi
közösségben és ott a földtulajdonosi közösség, határozza meg, hogy mennyi az a pénz
amennyi visszaosztható a befolyt területi bérből. Mi ezt tudjuk leszámlázni.
A túligénylések miatt valószínű, hogy csökkentés lesz.
A földalapú támogatások évente emelkednek, a biztonság kedvéért mi mindig az előző évit
tervezzük be. Itt most az is elképzelhető, hogy a tervünk jó, de az is elképzelhető, hogy a
visszavonás mértéke nem fogja elérni az emelés mértékét.
Turisztikai támogatással kapcsolatban én úgy tudom, hogy a végleges elszámolás 100%-osan
rendben van.
19:05 órakor megérkezik a tárgyalóterembe Benkó Dániel képviselő úr.
Dr. Zsirai Sándor képviselő
Előadja a turisztikai támogatással kapcsolatban, hogy Ő emlékszik, hogy elküldték a pályázati
anyagot, csak ennek a végeredményéről nem volt tájékoztatás.
Barta Győző polgármester
Az elszámolást és a pénzügyi tervet is leadtuk és határozat is van róla.
Természetesen mindenki fog tájékoztatást kapni a pénzügyi elszámolásról.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy elfogadják a 2013.
évi I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolót.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
Szavazás: 5 igen szavazattal, elfogadásra került

59/2013. (IX.17.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy elfogadják a
2013. évi I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolót.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
Szarvaskő Községi Önkormányzat 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló a
jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi.

3. 2013. október 19. megrendezendő Csipkebogyó Fesztivál
költségtervének elfogadása és a rendezvény
megbeszélése.
a, Általános tájékoztató.
b, Tervezett költségvetés ismertetése, elfogadása.
c, Közterület használati díjak megállapítása.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Barta Győző polgármester
Egy hónap van a rendezvény megtartásához. Az előkészületek folyamatban vannak. A
Fesztivál látogatói létszáma már a befogadó képességeinket túlhaladja. Fontos, hogy több
járműnek parkolást tudjunk biztosítani. Kéri, hogy a parkoló díjat állapítsunk meg. Az
ingatlanok bejáratát is igénybe kellene venni természetesen a lakosság hozzájárulásával. A
település közigazgatási területeit is igénybe kell venni. Vannak olyan elemek, amik már
bejáratottak, ehhez tartozik a helyszín. Az Állomáskertbe különösen változás nem lenne az
előző évekhez képest. Előadja, hogy a rendezvényt több helyszínre kívánja helyezni. A
kézműveseket javaslata szerint a nagyparkolóba kellene helyezni. A hagyományos búcsú
árusokat a kisebb területre helyeznénk. A tájházat rendbe kell tenni. Továbbá orgona zene
lenne a templomba. A kisvonat kérdése is fontos. Van lehetőség, 20-30 fős kisvonatra. Ami
a múlt évben hiányzott a házi sör árusítása. Ezt is meg kell oldani. Tavalyi évben 147 fő
dolgozott a rendezvényen. Szükséges a magas létszám. Szükség van a helyiek a barátok
segítségére. Az ellátás szintjét meg kell oldani. Előadja, hogy a rendezvény fő étkezését egy
többmázsás ökör sütése oldaná meg, melyet a Pásztor Hús Kft. oldaná meg. A rendezvény
reklámozását a szokásos módon oldanánk meg. A fellépők esetében hasonlóan az elmúlt
időszakhoz képest zenei és táncos programok lennének.
Áttérve a költségvetési részre. Javaslom, hogy a kézművesek, népi iparművészek 5000,Ft/nap, édesség, játék, egyéb árusok 10.000,-Ft/nap, étel, ital, lekvár egyéb árusok 20.000,Ft/nap vagy a bevétel 10%-a. A parkolási díj Szarvaskő közigazgatási területére 500,-Ft/nap.
Bevételt másképp nem tudunk, csak ebből produkálni. Így talán elérhető az 1.000.000,- Ft
összegű bevétel. Sajnos előfordul, hogy voltak olyanok, akik haszonszerzés reményében,
olyan változásokat tettek a gyártás technológiájában, hogy rontotta a Szarvaskői
Csipkelekvárt. Ezt a Nemzeti Park pályázatával helyi védjeggyel ki tudjuk védeni.
Lőrincz József képviselő
Kéri, hogy nézzük meg, hogy állunk a bevételekkel valamint a kiadásokkal.
Azt hogy mennyit tudunk összeszedni parkolókból valamint közterület használatból azt le kell
vezetni. Csak akkor lehet elmondani, hogy 1.000.000,-Ft bevétel lesz, ha ez pontosan ki van
dolgozva. Könyveléstechnikailag ezt kezelni kell. Tudni kell, hogy hány ember kell, hogy
szervezzük meg, milyen jogaink vannak.
Dr. Zsirai Sándor képviselő
Mindenképpen kéri, hogy a hónap végére egy végleges program legyen. Egyrészt el kell
készíteni a reklámanyagokat, másrészt ki kell kommunikálni. A szerződéseket elő kell
készíteni és el kell juttatni. Fő problémának tartja a minőség kérdését. Sajnos ez probléma
volt sokszor, igencsak voltak negatív kérdések. A védjegy ügyét nagyon jónak tartja, de ehhez
szükséges a minőség. Előadja, hogy szerinte olyan határozatot kell hozni, hogy csak olyan
terméket lehessen árulni, amin rajta van az árusító neve, címe és telefonszáma, valamint a
termék összetétele. Így elmondható lenne, hogy Szarvaskőben csak minőségi terméket lehet

vásárolni. Jó ötletnek tartja, hogy több helyszínen lenne a Fesztivál. A parkolási díjat nem
tartja túlzónak.
20:05 órakor megérkezik a tárgyalóterembe Zelei-Petró Mónika Jegyző Asszony.
Barta Győző polgármester
Elmondja, hogy két dologgal van óriási baj. Egyik a termék tisztasága és a passzírozásnak a
technikája. Ugyanis van aki azt sem tudja, hogy hogyan kell tisztítani. Másik, hogy sajnos
sokan nem tudják, hogy vizet nem szabad bele tenni. Ezt szigorúan ellenőrizni kell. Továbbá
van aki 1 literhez hozzátesz 70-80 dkg cukrot is. Így szinte egy szirupot adnak el. Ezt
korlátozni kell. Ha ezt nem tartják be a védjegyet, nem használhatja.
Ha szükségesnek látják a Képviselő Urak, akkor rendkivülti testületi ülést tartunk október első
hetén a Fesztivállal kapcsolatban.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a 2013. október
19. napján megrendező Csipkebogyó Fesztivál költségvetési terve 1.000.000,-Ft, valamint a
közterület használati díjai az alábbiak.
Kézművesek, népi iparművészek: 5.000,-Ft/nap,
Édesség, játék, egyéb árusok:
10.000,-Ft/nap,
Étel, ital, lekvár egyéb árusok:
20.000,-Ft/nap vagy a bevétel 10%-a.
Parkolási díj Szarvaskő közigazgatási területére 500,-Ft.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
Szavazás: 5 igen szavazattal, elfogadásra került

60/2013. (IX.17.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a 2013.
október 19. napján megrendező Csipkebogyó Fesztivál költségvetési terve 1.000.000,-Ft,
valamint a közterület használati díjai az alábbiak:
kézművesek, népi iparművészek: 5.000,-Ft/nap,
édesség, játék, egyéb árusok:
10.000,-Ft/nap,
étel, ital, lekvár egyéb árusok:
20.000,-Ft/nap vagy a bevétel 10%-a.
parkolási díj Szarvaskő közigazgatási területére 500,-Ft.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint

4. Javaslat az Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft. állati és élelmiszeripari eredetű melléktermékek kezeléséről
szóló szolgáltatási szerződés elfogadására.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Barta Győző polgármester
Mindenki megkapta a szerződés tervezetet. Ez egy egységes szerkezetű szerződés.
Nahóczki László képviselő
Kérdezi, hogy a tavalyi évben hány tetem került elszállításra.
Barta Győző polgármester
Nem tud rá válaszolni, de 1-2-nél több nem volt.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy az Eger és Körzete
Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. állati és élelmiszeripari eredetű
melléktermékek kezeléséről szóló szolgáltatási szerződést elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármester urat a szolgáltatási szerződés aláírására.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
Szavazás: 5 igen szavazattal, elfogadásra került

61/2013. (IX.17.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy az Eger és
Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. állati és élelmiszeripari
eredetű melléktermékek kezeléséről szóló szolgáltatási szerződést elfogadja és a
képviselő-testület felhatalmazza polgármester urat a szolgáltatási szerződés aláírására.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
5.

Haszonbérleti szerződések tárgyalása.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző polgármester
Az első szándéknyilatkozat Kelemen René Eger, Farkasvölgy utca 51/b. sz. alatti lakos, aki a
454/3. hrsz. alatt található 350 m2 területű telket szeretné bérelni.
Lőrincz József képviselő
Előadja, hogy három hónapja határoztuk el, hogy Szarvaskőben az összes ingatlant rendbe
tesszük. Nem történt semmi. Arról volt szó hogy lerendezzük.

Nahóczki László képviselő
Tényleg arról volt szó, hogy lerendezzük az ingatlanok ügyét. Én utánajártam az ügynek. Az
Önkormányzatnak van egy nyilvántartása a telkek, ingatlanok vonatkozásában és ebben
szerepel a fizetési határidő is. Ezt meg lehet nézni a Hivatalba. A probléma Egertől való
átvételkor keletkezett. 10 évre visszamenőleg nem lehet, csak 5 évre visszamenőleg lehet
realizálni a bérleti díjakat. Ha visszamegyünk a bevételi oldalra, akkor a telek értékesítésről
5.000.000,-Ft van. Ennek a teljesülése 0.
Lőrincz József képviselő
Elmondja, hogy ezért is kéri a telkek, ingatlanok ügyének rendbetételét.
Barta Győző polgármester
Egyetért azzal, hogy az eladással nem foglalkozzanak, de ha a haszonbérleti szerződéseket
elfogadjuk, akkor azzal már előrébb vagyunk.
Lőrincz József képviselő
Kéri, hogy állapítsanak meg határidőt a telkek, ingatlanok rendbetételére.
Barta Győző polgármester
Természetesen meghatározhatunk határidőt a magunk részére. Viszont, hogy a haszonbérleti
szerződéseket megkössük, nem lát benne semmi kivetnivalót.
Lőrincz József képviselő
Javaslatot tesz a határidőre. A határidő 2013. december 20. napja.
Nahóczki László képviselő
Elmondja, hogy a területet a bérlővel össze kell vetni, mivel az változhatott, valamint a
befizetéseket is ellenőrizni kell.
Barta Győző polgármester
Megállapítja, hogy 2013. december 20. napja az ingatlanok valamint a telkek ügyének
rendbetételének határideje.
Kérdezi, hogy Kelemen René szándéknyilatkozatát elfogadja-e a Képviselő-testület.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy Kelemen René
Eger, Farkasvölgy utca 51/b. sz. alatti lakossal haszonbérleti szerződést köt, a 454/3. hrsz.
alatt található 350 m2 területű telekre.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármester urat a haszonbérleti szerződés aláírására.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint

Szavazás: 5 igen szavazattal, elfogadásra került

62/2013. (IX.17.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy Kelemen
René Eger, Farkasvölgy utca 51/b. sz. alatti lakossal haszonbérleti szerződést köt, a
454/3. hrsz. alatt található 350 m2 területű telekre és a képviselő-testület felhatalmazza
polgármester urat a haszonbérleti szerződés aláírására.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
Barta Győző polgármester
Második szándéknyilatkozat Seres Lajos Eger, Vallon u. 17. sz. alatti lakos, aki a 426 hrsz.
803 m2 bérleményre. Seres Lajos már bérli a területet, haszonbérleti szerződése 2013.
szeptember 30. napján lejár.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy dönt, Seres Lajos Eger,
Vallon u. 17. sz. alatti lakossal haszonbérleti szerződést köt, a 426 hrsz. alatt található 803
m2 területű telekre.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármester urat a haszonbérleti szerződés aláírására.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
Szavazás: 5 igen szavazattal, elfogadásra került

63 /2013. (IX.17.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy dönt, Seres Lajos Eger,
Vallon u. 17. sz. alatti lakossal haszonbérleti szerződést köt, a 426 hrsz. alatt található
803 m2 területű telekre és a képviselő-testület felhatalmazza polgármester urat a
haszonbérleti szerződés aláírására.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
Barta Győző polgármester
Harmadik a kérelmek között Nahóczkiné Jakus Sára, a 766/2 hrsz. területet szeretné
megvásárolni.
Nahóczki László képviselő
Ez a terület a Hegyeskő tető. Két helyrajzi számról beszélünk, az egyik a 766/2, a másik 762/1
zártkerti besorolású ingatlan. A két ingatlan közepén húzódik egy építmény. Itt a hosszú távú
bérleti szerződés az egyikre vonatkozik. Az egyik területen már le van járva a bérleti
szerződés, a másik területen a bérleti szerződés 2018. szeptember 30. napjáig fennáll. Mindkét
bérlővel tárgyalásokat folytattunk. Azt a tájékoztatást kaptam, hogy Ők már nem kívánják ezt
a területet illetve a hozzá tartozó ingatlant használni. Gyógynövénytermesztésbe szeretnénk
belefogni. Felméréseink alapján megállapítható, hogy olyan speciális mikroklíma és olyan

talaj textúra alakult ki, ami különféle növénytermesztést tesz lehetővé. Ezt a lehetőséget
szeretnénk kihasználni.
Barta Győző polgármester
Kérdezi az épület sorsáról a tárgyalások alatt volt-e szó.
Nahóczki László képviselő
Az épület sorsáról a Földhivatalnál néztünk utána. Külön helyrajzi számon az ingatlan nem
szerepel. Építési engedély nincs az építményre.
Barta Győző polgármester
Előadja, hogy az építmény sorsát rendezni kell. A bérlésnek semmilyen akadályát nem látja.
Kéri, hogy két bérlő egy szándéknyilatkozat adjon be a lemondásról és következő testületi
ülésen tárgyalják az ügyet.
A következő Nagy Imre Szarvaskő, Fő út 16. sz. alatti lakos 89/10 hrsz. ingatlant szeretné
tovább bérelni, valamint ha megoldható, akkor a Tardos 823 hrsz ingatlant bérelni méhek
számára.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy Nagy Imre
Szarvaskő, Fő út 16 sz. alatti lakossal haszonbérleti szerződést köt, a 89/10 valamint a 823
hrsz. alatt található területekre.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármester urat a haszonbérleti szerződés aláírására.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
Szavazás: 5 igen szavazattal, elfogadásra került

64/2013. (IX.17.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy Nagy Imre
Szarvaskő, Fő út 16 sz. alatti lakossal haszonbérleti szerződést köt, a 89/10 valamint a
823 hrsz. alatt található területekre és a képviselő-testület felhatalmazza polgármester
urat a haszonbérleti szerződés aláírására.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
Barta Győző polgármester
A következő a 417 hrsz. alatti, természetben Nyugodó-dűlőben fekvő 1004 m2 területű
zártkert művelési ágban nyilvántartott földrész. A földrészt Tóth Ferenc bérelte, aki nem
kívánja tovább használni a területet. Progner László átvállaja a terület bérlését valamint a
tartozás kifizetését (125.000,-).

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a Tóth Ferenc által
bérelt 417 hrsz alatt nyilvántartott 1004 m2 területű zártkert művelési ágban nyilvántartott
földrészt Progner László részére biztosítsuk megállapodás alapján.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármester urat a megállapodás aláírására.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
Szavazás: 5 igen szavazattal, elfogadásra került

65/2013. (IX.17.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a Tóth
Ferenc által bérelt 417 hrsz alatt nyilvántartott 1004 m2 területű zártkert művelési
ágban nyilvántartott földrészt Progner László részére biztosítsuk megállapodás alapján,
és a képviselő-testület felhatalmazza polgármester urat a megállapodás aláírására.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint

6. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
1 Szarvaskő bel-és külterület útjain kátyúzás és kőterítési munkák elvégzésének
megtárgyalása.
Barta Győző polgármester
Az ERŐSS ÚT KFT árajánlatát ismerteti.
A kátyúzási munkákra: 42.000,-Ft/tonna+Áfa
Kőterítésre:
3.200,-Ft/tonna+Áfa
Ebben benne van a szállítás költsége is.
Nagyon sok árajánlatot bekérve az ERŐSS ÚT KFT-nek az árajánlata tűnt a legjobbnak.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy Szarvaskő bel-és
külterület útjain kátyúzás és kőterítési munkák elvégzésére az ERŐSS ÚT KFT. –t bízzák
meg.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármester urat a vállalkozói szerződés aláírására.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
Szavazás: 5 igen szavazattal, elfogadásra került

66 /2013. (IX.17.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy Szarvaskő
bel-és külterület útjain kátyúzás és kőterítési munkák elvégzésére az ERŐSS ÚT KFT.- t
bízzák meg, a képviselő-testület felhatalmazza polgármester urat a vállalkozói szerződés
aláírására.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
2. A Keselyűbérci Tábor használatba adása 2013. november 10. napján az Egri
Spartacus Sportegyesület által megtartandó Tájfutó verseny lebonyolításához.
Barta Győző polgármester
Kétnapos Agria Kupa rendezvényt kívánnak szervezni. Tájfutó verseny lesz, az első napon
Egerben lenne a második nap Szarvaskőben. Körübelül 400-500 ember lenne. Előadja, hogy
Ő támogatni valónak véli. Bérleti díjat nem kérnénk, csak a kaszálási költséget.
Nahóczki László képviselő
Kérdezi, hogy a tábor nem életveszélyes a Tájfutó verseny megtartásához.
Barta Győző polgármester
A veszélyes területet kérjük, hogy szalaggal kerítsék körbe, valamint a kihelyezet gumikat
rakják el.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, megtárgyalta és elfogadta a
Keselyűbérci Tábor használatba adását 2013. november 10. napján megrendezésre kerülő
tájfutóverseny lebonyolítására.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
Szavazás: 5 igen szavazattal, elfogadásra került

67 /2013. (IX.17.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, megtárgyalta és elfogadta a
Keselyűbérci Tábor használatba adását 2013. november 10. napján megrendezésre
kerülő tájfutóverseny lebonyolítására.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
3. Hevesaranyos-Bátor-Egerbakta-Egerbocs-Egercsehi-Szúcs Gyermekjóléti és
Szociális Szolgáltató Társuláshoz való csatlakozás megtárgyalása.
Barta Győző polgármester
Felkéri Zelei-Petró Mónika Jegyző Asszonyt, hogy mondja el, hogy milyen feladatokat lát el a
Társulás. Ez pénzben nem kerül az Önkormányzatnak.

Zelei-Petró Mónika jegyző
Röviden ismertetném az alapító okirat 7. pontjában az ellátandó területek listáját.
Kötelező feladat az Önkormányzatoknak az összes felsorolt feladat.
Jelenleg a megyében Szarvaskő, ahol ezek a feladatok nincsenek megoldva. Viszonylag
egyszerűen - mivel ez a Társulás már létezik - egy alapító okirat módosítással Szarvaskő be
tud csatlakozni a Társulásba. Eddig nem volt szükség ezeknek a feladatoknak a megoldására,
de már most olyan hatósági megkereséseket kaptunk, ami olyan feladatokat szabott ránk, amit
más településeken ez a Társulás lát el. Ez gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy 1 fő
alkalmazásban lesz a Társulás keretein belül mint, szociális gondozó. A személy kiválasztása,
- ha megtörténik a betársulás - Képviselő-testületi javaslat is. Igyekszünk majd olyan személyt
találni, aki a településen is jól ismert. Ahogy azt a polgármester Úr is mondta, ez külön
finanszírozással nem jár, a normatíva lehívást a Gyermekjóléti Szolgálat központja teszi meg.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, megtárgyalta és elfogadta a
Hevesaranyos-Bátor-Egerbakta-Egerbocs-Egercsehi-Szúcs Gyermekjóléti és Szociális
Szolgáltató Társuláshoz való csatlakozást, és felhatalmazza Barta Győző polgármester urat, a
Társulással való megállapodás megkötésére.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
Szavazás: 5 igen szavazattal, elfogadásra került

68/2013. (IX.17.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, megtárgyalta és elfogadta a
Hevesaranyos-Bátor-Egerbakta-Egerbocs-Egercsehi-Szúcs Gyermekjóléti és Szociális
Szolgáltató Társuláshoz való csatlakozást, és felhatalmazza Barta Győző polgármester
urat, a Társulással való megállapodás megkötésére.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
4. Demjéni Polgárőr Egyesület keretében az egységes kistérségi térfigyelő kamera
hálózat kiépítésének megtárgyalás.
Barta Győző polgármester
Az elmúlt évben lehetőség nyílt arra, hogy a települések pályázzanak egységes térfigyelő
kamerák kihelyezése címmel, x darab kamerára. Szarvaskő részére - rendőrség javaslatára –
szükségesnek tartott 2 db kamera kihelyezése került tervbe. Az egyik az Újtelepi feljáró, a
másik pedig a vasúti hídnál lenne elhelyezve. Ez közvetlenül a rendőrséggel állna
kapcsolatba, valamint a polgárőröknél. A mi esetünkben a Demjéni Polgárőr Egyesület kapna
felhatalmazást, hogy az élő képekhez hozzájusson. Sajnos ebbe a pályázatban Eger nem
csatlakozhatott, pedig ez így lenne teljes. Eger ígéretet kapott, hogy pályázat útján ezt pótolni
tudja. Így teljessé válna ez a lánc ami a kistérség területén, településeket érintene., Szarvaskő,
Egerbakta, Egerszólát, Egerszalók, Demjén, Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Andronaktálya,
Ostoros, Novaj, Noszvaj, Verpelét, Tarnaszentmária valamint Feldebrő településeket érintené.
Ez 100% támogatású pályázat, de mivel a Civil szervezetnek az Áfá-ját is támogatják, ezért a
Polgármester Úrral megegyezve Ők adták be Szarvaskőre is. Mivel ez most került ide, annak

egyetlen egy magyarázata van, hogy amikor a pályázati felmérés elkészült a tervek
elkészültek, akkor az ÉMÁSZ belefogott a településen egy olyan beruházásba, hogy az
érintett szakaszon kicserélték az oszlopokat és nem engedélyezték a kamerák elhelyezését. .
Azt a tájékoztatást kaptam a beruházótól, hogy az ÉMÁSZ-al megegyeztek, hogy felkerülhet
a két kamera, amire a pályázat lehetőséget ad. Jelen pillanatban a pályázat állása úgy néz ki,
hogy Demjénben, - akikkel konkrétan érdekeltek vagyunk - kamerák kihelyezésre kerültek,
lassan egy éve működnek. Ott az elszámolás is megtörtént. Az Önkormányzattól kapott
visszatérítendő támogatást is visszafizették az Önkormányzatnak, tehát a 100% egészében
megvalósult. A pályázat még enged határidőt, jövő év márciusáig. Két kritikus pontja van. Az
egyik az, hogy amennyiben 80%-ban nem valósul meg a pályázat, úgy vissza kell fizetni a
Demjénieknek az eddig megkapott támogatási összeget. A másik hogy a kivitelező október
hónapban tudja tartani az árajánlatban adott árakat. Ezért lenne szükséges, hogy ez a
beruházás munka része elkészüljön október közepéig, hogy még legyen idejük az elszámolást
elvégezni. Három hónapos határidő van arra, hogy a megigényelt összeget megkapják, ezért
szerepel a megállapodás tervezetbe az, hogy 2013. január 31.-e a visszatérítendő támogatás
futamideje. Ezekben a pályázatokban nincs lehetőség arra, hogy engedményezési szerződéssel
vagy bármilyen más módon kifizessük ezt az összeget. Mindenképpen a nyert pályázó
megadott számlaszámára kell kiegyenlíteni az összeget. Előadja, hogy a Demjéni
Önkormányzat kezességet vállal a 2013. január 31. visszafizetésre.
Kéri, hogy döntsenek.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, megtárgyalta és elfogadta a
Demjéni Polgárőr Egyesület részére a település érdekét szolgáló, térfigyelő kamera
kihelyezéséhez 2.321.000,-Ft összeget visszatérítendő támogatásként 2013. január 31. napjáig
biztosítsa.
Felhatalmazza Barta Győző polgármester urat, a Demjéni Polgárőr Egyesülettel való
megállapodást megkötésére.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
Szavazás: 5 igen szavazattal, elfogadásra került

69/2013. (IX.17.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, megtárgyalta és elfogadta a
Demjéni Polgárőr Egyesület részére a település érdekét szolgáló, térfigyelő kamera
kihelyezéséhez 2.321.000,-Ft összeget visszatérítendő támogatásként 2013. január 31.
napjáig biztosítsa és felhatalmazza Barta Győző polgármester urat, a Demjéni Polgárőr
Egyesülettel való megállapodást megkötésére.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
Zelei-Petró Mónika jegyző
Benkó Dániel képviselő Úr 1-2 hónappal ezelőtt kérdezte, hogy néz ki a Kincstáros támogatás
Szarvaskő vonatkozásában. Mostmár viszonylag fixnek tekinthető, és januártól áprilisig havi
487.000,-Ft összeget kapott Szarvaskő arra, hogy fenntartsa a Hivatalt. Ebből kell megoldani,
hogy legyen pénzügyes, anyakönyves, igazgatási ügyintéző. Májustól megváltoztatták és
mostmár 609.000,- Ft áll rendelkezésre.

Barta Győző polgármester
Felkéri Dr. Morvai Zsolt aljegyző urat, hogy mondjon egy pár szót magáról
Dr. Morvai Zsolt aljegyző
Elmondja, hogy Egerből érkezett, két évig dolgozott a Kormányhivatalba, mint jogász. Úgy
gondolta, hogy eljött annak az ideje, hogy váltson és kipróbáljon más területet is. Adódott ez
az aljegyzői lehetőség és hála istennek ez összejött és tanulja az aljegyzői feladatokat.
Egerben lakik, van egy mennyasszonya. Akármikor és akárhol rendelkezésre áll, amennyiben
szükség van rá.
Barta Győző polgármester
Kérdezi, hogy van-e még a képviselőknek hozzászólásuk?
Több nyílt ülésű napirend és hozzászólás nem lévén az ülést berekeszti.
Legközelebb 2013. október 15. napján 18:00 órakor tartanak testületi ülést.

Szarvaskő, 2013. szeptember 26.

Barta Győző sk
Polgármester

Zelei-Petró Mónika sk.
Jegyző

