JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő Testületének
2013. december 20. napján megtartott közmeghallgatásról.

Jelen vannak:Barta Győző polgármester, Lőrincz József képviselő, Dr. Zsirai
Sándor képviselő, Benkó Dániel képviselő
Megjelent lakosok
Tanácskozási joggal jelen van: Molnárné Lukács Andrea jegyzőkönyvvezető

Barta Győző polgármester
Köszönti a megjelent képviselő társakat valamint a megjelent lakosságot.
Nahóczki László képviselő Úr jelezte, hogy nem tud részt venni a
közmeghallgatáson.
Elmondja, hogy az állampolgárok közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.
Hangsúlyozza, a közmeghallgatás nem az egyedi ügyek, egyéni panaszok
intézésének a fóruma. Kéri, hogy a hozzászólók személyeskedés nélkül, illetve
személyiségi jogokat sértő kifejezések nélkül mondják el hozzászólásukat.
Papp Sándor 3323 Szarvaskő, Fő út 17. lakos
Kérdése a szennyvíz csatorna rendezése milyen stádiumban van.
Barta Győző polgármester
Tájékoztatásul közli, hogy folyamatban van. Előadja, hogy sajnos ez ügyben
jelenleg Pályázatot nem írt ki a Kormány, viszont a pályázat figyelése állandó.
Mivel az Önkormányzat hitelt nem vett fel, elképzelhető, hogy a
Belügyminisztérium jutalmazza azt. Valószínűleg a lakosság megtakarításait
valamint hitelfelvételére is szükség lesz. Előadja továbbá, hogy a KEVITERV
Eger Mérnöki Kft. 3300 Eger, Remenyik Zs. út 18. székhelyű cég kapta meg a
tervezés elkészítését. Továbbá előadja, hogy vannak olyan ingatlanok, ahol
szorgalmi jog van. Velük külön megállapodást kell eszközölni.

Papp Sándor 3323 Szarvaskő, Fő út 17. lakos
Érdeklődik Mónosbéli szennyvíztisztítóról valamint kérdezi, hogy mi a helyzet
az Iskola bérlőjével.
Barta Győző polgármester
Eger elállt a Mónosbéli szennyvíztisztító Műtől.
Az iskolával kapcsolatban előadja, hogy a bérlő ellen a végrehajtási ügy folyik.
Szemerédi Istvánné 3323 Szarvaskő, Kisköz út 1. lakos
Kérdezi, hogy igaz-e, hogy per volt folyamatban a Polgármester Úr ellen,
valamint folyamatban van jelenleg is.
Továbbá kérdezi, hogy hol van a Szarvaskőért Alapítvány pénze.
Barta Győző polgármester
Előadja, hogy a Szarvaskőért Alapítványhoz semmi köze nincs. Többet tud
mondani az itt jelen lévő Kovács András Úr az alapítványról.
Továbbá tájékoztatja a megjelenteket, hogy válaszolnia úgy gondolja nem
kellene a per kapcsán, mivel az ügy nem befolyásolja a Polgármester
tisztségében. Előadja, hogy igen folyt per ellene, de pénzbírság terhe mellett
zárta le a bíróság, mely természetesen II. fokon fellebbezésre került.
Kovács András 3323 Szarvaskő, II. Rákóczi Ferenc út 000790 lakos
Előadja, hogy Ő a Szarvaskőért Alapítvány Kuratóriumának elnök. A pénz
megfelelő helyen van, továbbá tervezik a szarvaskői játszótér bővítését.
Szemerédi Istvánné 3323 Szarvaskő, Kisköz út 1. lakos
Kérdezi, hogy korlátok karbantartása kinek a feladata.
Barta Győző polgármester
A korlátok karbantartása a Közútkezelőnek a feladata.
Nagy Sándor 3323 Szarvaskő, Petőfi út 4. lakos
Az alábbi kérdései, panaszai vannak.

1. Posta felújítását mikorra tervezi az Önkormányzat.
2. Az orvosi rendelő, tűzoltószertár ajtajának javítása benne van –e a
költségvetésben.
3. Hirdető tábla nem megfelelően van karbantartva, kéri annak rendbe
hozását.
4. Előadja, hogy a Szarvaskői honlapon nem találhatóak a
jegyzőkönyvek, kéri annak pótlását.
5. Adótorony- Mobiltorony sugárveszélyes-e.
6. Határ- Bérc telkek tulajdonban vagy bérbe vannak-e adva.
7. Szeméttároló tábla, mikor lesz elindítva a korszerűsítés, mi a helyzet
vele, mivel a tábla a mai napig ki van helyezve.
8. Úttörőtábor nagyon rossz állapotban, rendbe tétele folyamatban van-e.
9. Állattenyésztők milyen időre szól a szerződésük.
10.Mizsei Attila legeltetésével kapcsolatban kérdezi, hogy szinte az utat
lezárja, ez jogos-e.
11.Földalapú támogatás ügyében kérdezi, hogy vannak e még területe az
Önkormányzatnak ami bevonható.
12.Jurta 2001 Alapítvány milyen tevékenységet folytat az általa bérelt
területen.
13.Szerinte a kaszálás nem a megfelelő időpontban történik.
14.Erdészeti ügyekkel kapcsolatosan szeretne érdeklődni, de sajnos nincs
a jelenlévők között, akitől ezt kérdezni tudja.
Barta Győző polgármester
Mivel kevés az idő mindezek megválaszolására ígéretet tesz, hogy írásban
tájékoztatja Nagy Sándort a feltett kérdések valamint észrevételekkel
kapcsolatban.
Kovács András 3323 Szarvaskő, II. Rákóczi Ferenc út 000790 lakos
Érdeklődik, hogy mi a helyzet a buszmegállókban lévő hirdetőtáblákkal
kapcsolatban.
Barta Győző polgármester
Előadja, hogy az EPA-MEDIA Kft-vel a kapcsolatot felvettük és visszamenőleg
megkötöttük a szerződéseket.
Bíró Miklós 3323 Szarvaskő, Egri út 24.lakos
Előadja, a hulladékszállítással kapcsolatban neki nem tűnt fel a rezsicsökkenés,
kéri írásban tájékoztassák visszamenőlegesen.

Barta Győző polgármester
Tájékoztatja, hogy az idő hiánya miatt írásban küldjük meg a rezsicsökkentéssel
kapcsolatos kérdést.

Több felszólalás nem lévén a közmeghallgatás véget ért.
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