JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének
2013. október 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: Dr. Morvai Zsolt aljegyző
Jegyzőkönyvvezető: Molnárné Lukács Andrea
Barta Győző polgármester
Köszönti a megjelent képviselő urakat. Külön tisztelettel köszönti Dr. Morvai Zsolt
aljegyző Urat.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 képviselő közül jelen van 4, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja. Benkó Dániel képviselő úr jelezte, hogy nem tud részt
venni a mai ülésen.
Ismerteti a napirendi pontokat.
1. Előterjesztés Szarvaskő Község Önkormányzat helyi esélyegyenlőségi
programjának elfogadásáról.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
2. Javaslat Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő
Testületének a fizető várakozás rendjéről szóló
Önkormányzati rendelet elfogadására.
3. Javaslat Szarvaskői Csipkelekvár termékjegy alapítására.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
4. Javaslat Szarvaskő Község Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanainak
cseréjére.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
5. Javaslat támogatási kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
6. 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: 4 igen szavazattal elfogadásra került
1.

Előterjesztés Szarvaskő Község Önkormányzat helyi
esélyegyenlőségi programjának elfogadásáról.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző polgármester
A Kormány az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.
évi CXXV. törvényben, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és
az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Kormányrendeletben,
továbbá a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló
2/2012. (VI. 5.) EMMI rendeletben meghatározott jogszabályi előírásokkal szabályozza a
települési önkormányzatok 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi programjának
összeállítását. A települési önkormányzatok 2013. július 1-jét követően csak abban az
esetben részesülhetnek az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás
alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott,
pályázati úton odaítélt támogatásokból, ha helyi esélyegyenlőségi programmal
rendelkeznek. Ennek értelmében minden uniós és hazai pályázat kötelező eleme az
esélyegyenlőségi programok és tervek elkészítése és folyamatos felülvizsgálata.
Szarvaskő Község Önkormányzata 2013-2018. időszakra vonatkozóan esélyegyenlőségi
programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges önkormányzati
feladatokat, az esélyegyenlőségi programmal összehangolja a település más
dokumentumait, az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését,
továbbá az elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a
köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Fentiek értelmében javaslom, hogy a Képviselő-testület a 2013-2018. időszakra
vonatkozóan a helyi esélyegyenlőségi program elfogadásáról döntsön.

Dr. Zsirai Sándor képviselő
Egy pár gondolatot szeretne előadni. Az egyik, hogy ez a dokumentum nagyon jelentős,
mert nagyban elősegíthet olyan dolgokat amit előkészítünk és a programra tudunk
hivatkozni, a másik hogy ha pályázni szeretnék, akkor ennek a program statisztikáját
jelentősen fel tudjuk használni. Áttekintetten látjuk, hogy mikre kell odafigyelni. Ez egy
összefoglaló lehet. Köszöni azoknak, akik ezt a 69 oldalas anyag elkészítéséhez
hozzájárultak.
Nahóczki László képviselő
Látható, hogy elég nagy munkát vett igénybe. Sok információhoz lehet jutni a program
által a településről. Szeretné megköszöni azoknak a munkáját akik részt vettek a
program elkészítésében.
Barta Győző polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak.
Határozati javaslat
A Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
2013-2018. időszakra vonatkozóan a helyi esélyegyenlőségi programot.
Felelős: Zelei-Petró Mónika jegyző
Határidő: azonnal
Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került

71/2013. (X.16.) képviselő-testületi határozat
A Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta
a 2013-2018. időszakra vonatkozóan a helyi esélyegyenlőségi programot.
Felelős: Zelei-Petró Mónika jegyző
Határidő: azonnal

2.

Javaslat Szarvaskő Község Önkormányzat
Képviselő Testületének a fizető várakozás
rendjéről szóló Önkormányzati rendelet
elfogadására.

Barta Győző polgármester
Előadja, hogy ez a rendelet a jövőben is jogalapot ad arra, hogy Szarvaskő közigazgatási
területén fizető parkolókat üzemeltessünk. Várakozási díj az egyes övezetekben 500,Ft/nap, bérletet nem kívánunk alkalmazni. A pótdíj mértékére 4-szeres összeget javasol,
azaz 2000,-Ft összeget.
Kérdezi, hogy van e hozzászólás, észrevétel?
Nahóczki László képviselő:
Kérdése, hogy abban az esetben ha valaki nem fizet parkolási díjat, akkor hogyan lehet a
pótdíjat behajtani. Rendszám, üzembentartó, vagy esetleg a rendőrség
közreműködésével?
Dr. Morvai Zsolt aljegyző
Ez az Önkormányzat hatáskörébe tartozik.
Barta Győző polgármester
Az Önkormányzatoknál szerepel az autók nyilvántartása, mivel gépjárműadót fizetnek.
Nahóczki László képviselő
Kéri, hogy információs táblán szerepeljen a pótdíj összege.
Javasolja, hogy a pótdíj összege 6-szoros összeg legyen, azaz 3000,-Ft.
Barta Győző polgármester
Kéri, hogy szavazzanak. A várakozási díj 2013. október 19. napján 500,-Ft, a pótdíj
összege 3000,-Ft. A rendelet hatálya 2013. október 19. 0:00-tól -24:00-ig terjed.
Szavazás:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazata és tartózkodás nélkül egyhangúan a fizető várakozás rendjéről az alábbi
rendeletet alkotta:

Rendelet
Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2013. (X.18.) önkormányzati rendelete
a fizető várakozás rendjéről
A rendelet a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi.
Barta Győző polgármester
Előadja, a Rendőrség kérésére 2013. október 19. napjára a Fő útjának központban lévő
szakaszának, továbbá a település Fő útjáról az Újtelepi részre történő feljutás
biztosításáról gondoskodó közutakat egyirányúsítani kellene.
Határozati javaslat

A Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településen 2013.
október 19. napján megrendezésre kerülő Csipkebogyó Fesztivál alkalmával, a
település Fő útjának központban lévő szakaszának, továbbá a település Fő útjáról
az Újtelepi részre történő feljutás biztosításáról gondoskodó közutaknak a
rendezvény napján történő egyirányításáról döntött.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került

72/2013. (X.16.) képviselő-testületi határozat
A Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településen 2013.
október 19. napján megrendezésre kerülő Csipkebogyó Fesztivál
alkalmával, a település Fő útjának központban lévő szakaszának, továbbá a
település Fő útjáról az Újtelepi részre történő feljutás biztosításáról
gondoskodó közutaknak a rendezvény napján történő egyirányításáról
döntött.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint

3. Javaslat Szarvaskői Csipkelekvár termékjegy
alapítására.
Barta Győző polgármester
Előadja, hogy soha nem tagadhatják majd, hogy a szarvaskői csipkelekvár évszázadok
óta ismert, ez által egyre többen főzik a lekvárt. Úgy érzi, hogy ezt kordába kell tartani.
Sajnos sok visszajelzés jött a lekvárok minőségéről. Nem tudjuk, az emberek kezét fogni.
Ezzel a termékjegy alapítással, tulajdonképpen egy etikai normát szeretnénk felállítani,
hogy aki ezt aláírja, ezt a termékjegyet felvállalja, úgymond egy garanciát vállal a lekvár
minőségére.
Célként szeretné kitűzni, hogy minőségi lekvárt áruljanak. Ez
megállapodási szerződés keretében jönne létre, amelyben vállalják a lekvár
minőségének megőrzését.
Nahóczki László képviselő
Javasolja, hogy ne csak a lekvár tekintetében, hanem a szörp, pálinka tekintetében is
legyen termékjegy.
Barta Győző polgármester
Mi a lekvár tekintetében szeretnénk a termékjegyet. Nem szeretne több terméket
bevonni. A cél, hogy a lekvárnak mindig kiváló minősége legyen.
Mivel a termékjegy címerhasználattal járna, így rendelet kell alkotni, hogy hogyan
nézzen ki a termékjegy, illetve mik legyenek a használat szabályai.
Lőrincz József képviselő
Mindig az okokat akarjuk megszüntetni. Mikor már az emberek azt mondják, hogy ez
nem Csipkebogyó Fesztivál, hanem hogy Csipkebóvli Fesztivál akkor elgondolkodom
rajta, hogy ezt egy Önkormányzatnak kell megoldani. Ahonnan ez származik, ott eszükbe
nem jut, hogy ez a termék nem jó. A Fesztiválnak nem az ökörsütésről a politikai
bohóckodásról kellene szólnia. Ez az egész már nagyon elanyagiasodott. Ez már nem a
hagyomány megőrzéséről szól. Lehet vigyázni a minőségre, de úgy gondolja hogy így
nem. Sajnos ma már azt mondják, hogy igazi hagyományőrző csipkebogyó fesztivál egy
van a Kárpát-medencében.
Barta Győző polgármester
Úgy gondolja, hogy teljesen külön kell választani a termékjegyet a fesztiváltól.
Úgy gondolja, hogy igen az Önkormányzatnak kell megoldani a lekvár minőségének
problémáját, mivel más nem védi meg. Az Önkormányzatnak sok feladatot kell
felvállalnia ami nem alapfeladata. Szeretné, hogy az Önkormányzat címere legyen egy
olyan biztosíték, hogy akár házaknál, akár fesztiválokon, akár út szélén, üzletekben, ahol
megjelenik a csipkelekvár, ott azt mondják, hogy igen ez Szarvaskői csipkelekvár, mivel
itt van rajta a termékjegy. Ennek biztosan jó lesz a minősége.

Dr. Zsirai Sándor képviselő
Előadja, hogy a Budapesti Gazdasági Főiskolának Kereskedelmi és Vendéglátó karának
volt egy Főigazgatója Dr. Csizmadia László, aki ma a Falusi Turizmus Szövetség elnöke.
Neki volt egy mondása: „Minden helynek meg kell találni a Loch- nessi szörnyét. „ Mint
azt mindenki tudja, hogy a szörnyet soha senki sem látta, mégis járnak oda. Úgy érzi,
hogy mi megtaláltuk a szörnyet és ez a csipkebogyó fesztiválhoz kötődő dolog. Sokan
Szarvaskőhöz kapcsolják a csipkebogyót. Nyilván mindenkinek az az érdeke, hogy ha
Szarvaskőhöz kötnek valamit akkor az olyan minőségű is legyen. Úgy érzi, hogy a
település hírneve szempontjából igenis nagyon fontos lenne a termékjegy. Úgy gondolja,
hogy a csipkelekvár az egy kézműves termék, iparszerűen is lehet előállítani, de ha mi
hagyományos kézműves eljárással készétjük az minőségileg is kifogásolhatatlan lenne.
Az összetétel szempontjából is fontos, hogy mit tartalmazhat és mit nem a termékjeggyel
ellátott lekvár. Úgy gondolja, hogy elengedhetetlen, hogy aki megkapja a szerződésben
szereplő termékjegyet, annak neve, címe és elérhetősége is legyen rajta a lekvár üvegén.
Javasolja, hogy az elmondottak alapján kellene összeállítani a szerződést, mivel az
Önkormányzat címere lenne a termékjegyen.
Nahóczki László képviselő
Előadja, hogy Lőrincz József képviselőtársával egyetért olyan szempontból, hogy a
Rendezvény egyre inkább túlnő a fejünkön. A Fesztiválon nem azt kellene felmutatni,
hogy ki mennyi lekvárt adott el, hanem azt, hogy milyen minőségűt. Innentől kezdve a
minőség szabályozás nekünk is feladatunk. Úgy gondolja, jó lett volna, ha Egyesületet
hozunk létre, és innentől kezdve az Egyesület szabályozna. Így viszont a megfelelő
tanúsításért a z Önkormányzat a felelős. Egyetért Dr. Zsirai Sándor képviselő társa
felszólalásával. Javasolja, hogy a termékjegyet használókat minden évben felül kell
vizsgálni. Ha nem megfelelő a termék, akkor vissza lehessen vonni a termékjegyet. Így
szankció lenne a piacon.
Szabóné Balla Marianna kéri, hogy hozzászólhasson a 3. napirendi ponthoz.
Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került
Szabóné Balla Marianna
Előadja, hogy érhető a termékjegy bevetése. Szerinte az Önkormányzat ezzel egy
hatalmas felelősséget vállal magára, mivel az Önkormányzat azt mondja, hogy ez a
termék a legjobb termék. Nem látja azt, hogy az Önkormányzat folyamatában tudná
ellenőrizni, hogy a terméket tényleg a leírtaknak megfelelően készítik e elő. Javasolja,
hogy azt a szervet felkérni aki erre jogosult, adjon olyan engedély, hogy az
Önkormányzat jogosultan legalább 1 évben kétszer-háromszor ellenőrizhesse a
terméket előzetes bejelentés nélkül, valamint elvigye a terméket és bevizsgálja. Szerinte
ez egy optimális ellenőrzés lenne. Úgy gondolja, hogy egy papír aláírásával vállalni a
felelősséget, kemény dolog. Az emberek azt feltételezik, hogy ha Szarvaskőben veszik
meg a lekvárt és nem egy Áruházlánc valamelyikében, akkor minőséget vesznek.

Barta Győző polgármester
Köszöni a hozzászólást, és azzal egészíti ki, hogy ne csak a termék, hanem a gyártási
technológiát is ellenőrzini kell.
Kéri a képviselőket, hogy szavazannak.
Határozati javaslat
A Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
szarvaskői csipkelekvár termékre, termékjegy alapítását, felhatalmazzák Barta Győző
polgármester Urat a termékjeggyel kapcsolatos teendők elvégzésére.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került

73/2013. (X.16.) képviselő-testületi határozat
A Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta
a szarvaskői csipkelekvár termékre, termékjegy alapítását, felhatalmazzák Barta
Győző polgármester Urat a termékjeggyel kapcsolatos teendők elvégzésére.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

4.

Javaslat
Szarvaskő
Község
Önkormányzatának
tulajdonában lévő ingatlanainak cseréjére.

Barta Győző polgármester
A kérelmezők által az Önkormányzattól bérelt 786 hrsz területen építkezni szeretnének
amit meg kívánnak vásárolni a tulajdonostól. Amennyiben az Önkormányzat nem
kívánja eladni a tulajdonában lévő ingatlant a kérelmezők az alábbi kérést terjesztették
elő: a kérelmezők tulajdonában van két terület, az egyik a 738 hrsz-el jelölt ( 1054 m2 )
ami a szóban forgó Önkormányzati ingatlannal helyezkedik el, míg a másik a Bércen
található 683 hrsz-en jelölt ( 1012 m2) ingatlan. Ezeket a területeket a kérelmezők
felajánlanák a tárgyi ingatlanért cserében értékegyeztetéssel. Továbbá, hogy az
Önkormányzatnak semmi féle hátránya ne származzon az esetleges bérleti díj kieséséről
a csere megvalósulása esetén mindkét területet szívesen bérbe vennék, amennyiben
erre van mód és lehetőség.

Fentiek értemében javaslom, hogy a képviselő testület döntsön Kovács András és Kovács
Katalin ingatlan vásárlási kérelméről.
Előadja, hogy az érintett területekről elkészültek az Adó és Értékbizonyítványok.
Előadja, hogy reálisnak tartja az Adó és Értékbizonyítványban található értéket.
Elmondja, hogy nem zárkózik el a cserétől, de az Önkormányzat területét értékesebbnek
tartja, mint a másik két ingatlant, javasolja, hogy különbözet megfizetésével oldják meg a
cserét.
Lőrincz József képviselő
Javasolja, hogy a 2011 évi értékbecslést újítsuk fel, értékeltessük fel és akkor döntsünk a
továbbiakról.
Barta Győző polgármester
Úgy gondolja, hogy még egy egyeztetést a Kovács András és feleségével megérné.
Úgy gondolja, hogy újabb értékbecslésre nincs szükség, főleg a mai ingatlanpiaci árak
miatt sem.
A képviselőtestület felhatalmazza Barta Győző polgármester Urat, hogy a vásárolókkal
személyes tárgyalásokat folytasson az ingatlan csere okából.

5.

Javaslat támogatási kérelem elbírálására.

Barta Győző polgármester
Előadja, hogy Szemerédi István Péterné kérelmet adott be a Képviselő-testület elé, hogy
Idősek tornáját szeretne indítani „Idősebbek is elkezdhetik” címmel gyógytorna és jóga
gyakorlatokkal. Kéri a Képviselő-testület támogatását.
Dr. Zsirai Sándor képviselő
Kérdezi, hogy van –e erre igény, volt-e valamikor erre igényfelmérés.
Szemerédi István Péterné
Előadja, hogy Ő nem mérte fel, ezúttal kéri a Községet, hogy mérje fel az igényt.
Dr. Zsirai Sándor képviselő
Kérdezi, hogy Szemerédi István Péterné tartaná –e a tornát, és hogy milyen
képzettséggel rendelkezik.
Szemerédi István Péterné
Igen, Ő tartaná a tornát. Óvónői képzettséggel rendelkezik.
Dr. Zsirai Sándor
Előadja, hogy egy közösségi torna esetén bizonyos fajta felelősségi kritériumok vannak.
Szükséges olyan igazolás vagy olyan végzettség, hogy ezt meg lehessen tartani. Az ilyen
közösségi tornát, vagy gyógytornász tarthatja, vagy olyan személy aki ilyen nemű
végzettséggel rendelkezik, ugyanis a torna közben bármilyen nemű sérülés történhet.
Úgy gondolja, hogy ilyen jellegű tornát, csak szakavatott személy végezhet.

Barta Győző polgármester
Előadja, hogy a gyógytorna valamint joga gyakorlatokat csak szakavatott személy
végezhet.
Szemerédi István Péterné
Gyógytorna az nem lenne, elnézést kér rosszul adta be a kérelmet.
Barta Győző polgármester
Előadja, hogy az óvónői végzettség nem elegendő a kérelem tárgyában leírt
gyakorlatokhoz. Úgy gondolja, hogyha a lakosság részéről érkezik olyan visszajelzés,
hogy szeretnének tornázni, akkor azt természetesen megvitatják, de ehhez garanciát
kell, hogy kapjanak. Előadja, hogy tájékoztatják a lakosságot ezen kérésről és felmérik az
igényeket.

6. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok
Barta Győző polgármester
Előadja, hogy két igény érkezett, Mizsei Attila valamint Kovács Ferenc részéről.
Legeltetési szerződéssel rendelkeztek és továbbra is szeretnének rendelkezni. Javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy a következő testületi ülésig tartsanak egy határbejárást,
nézzék meg a szerződésben vállalt kötelezettségeknek eleget tettek-e.
Nahóczki László képviselő
Előadja, hogy lenne egy kérése a határbejárással kapcsolatban. Szeretné, hogy Ben-Túr
Bt.-vel kötött szerződésben foglaltakat, azaz bozótirtás valamint kaszálással
kapcsolatban is ellenőrizzék az elvégzendő munkát.
Lőrincz József képviselő
Kéri, hogy Szabóné Balla Marianna szólhasson a 2013. október 23. napján tartandó
ünnepséggel kapcsolatban.
Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került
Szabóné Balla Marianna
2013. október 23. napján tartandó ünnepség megszervezését szeretné Lőrincz József
képviselő Úrral közösen átvállalni. Előadja, hogy az ünnepség vezérszála az 1956-os
forradalom ismertetése lenne és kiéleződne a helyzet a Szarvaskői hozzáállásra. Előadja,
hogy nem hozna szégyent Szarvaskőre, ha arról szólna a műsor, hogy mi is történt ez
időben a községben. A műsor valós dokumentumokon alapulna.
Barta Győző polgármester
Előadja, hogy semmi akadálya nincs a műsor megszervezésének. Bármilyen technikai
segítséget megad az Önkormányzat. Örömmel veszi a feladatátvállalást.
Barta Győző polgármester
Kérdezi, hogy van-e még a képviselőknek hozzászólásuk.

Mivel több napirendi pont, hozzászólás, észrevétel nincs, a testületi ülést berekesztem.
Legközelebb 2013. december 20. napján 18:00 órakor tartanak ülést.
k. m. f.
Barta Győző sk.
Polgármester

Zelei-Petró Mónika sk.
Jegyző

