Jegyzőkönyv

Készült:

Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő Testületének 2017. október 12-én
megtartott n y í l t testületi üléséről.

Jelen vannak: Szabóné Balla Marianna polgármester, Lőrincz József képviselő, Nahóczki
László képviselő, Dr. Zsirai Sándor képviselő
Jegyzőkönyvvezető: Molnárné Lukács Andrea
Tanácskozási joggal: Hortobágyi Szilveszter aljegyző
Szabóné Balla Marianna polgármester:
Köszönti a megjelent képviselő urakat.
Benkó Dániel képviselő előzetesen jelezte távolmaradását.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 képviselő közül jelen van 4.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes.
Ismerteti a napirendi pontokat.
Javasolt napirendi pontok:
I.

Nyílt ülés:
1.

2.

3.

4.

5.

Előterjesztés Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
népszavazás kezdeményezéséről szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Hortobágyi Szilveszter aljegyző
Előterjesztés a Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 12/2016. (XI.21) sz. önkormányzati
rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Hortobágyi Szilveszter aljegyző
Előterjesztés Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2017. (IX.12.) számú
rendeletével módosított 9/2015 (VII.16.) számú rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Hortobágyi Szilveszter aljegyző
Előterjesztés (Borzderes Kft.) Mizsei Attila szerződés módosítási kérelmének
elbírálására.
Előterjesztő: Szabóné Balla Marianna polgármester
Egyebek

Szabóné Balla Marianna polgármester:
Javasolja a napirendi pontok módosítását az alábbiak szerint.
Mizsei Attila, a Borzderes Kft. képviselője itt van személyesen a testületi ülésen, ezért kérem,
hogy 1. napi rendi pontként tárgyaljuk a (Borzderes Kft.) Mizsei Attila szerződés módosítási
kérelmének elbírálását. 2. napi rendi pontként tárgyaljuk a helyi népszavazás
kezdeményezéséről szóló rendelet megalkotását. 3. napi rendi pontként tárgyaljuk a szociális
célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 12/2016. (XI.21) sz. önkormányzati rendelet
módosítását. 4. napi rendi pontként tárgyaljuk az Önkormányzat Szervezeti és Működési
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Szabályzatáról szóló 14/2017. (IX.12.) számú rendeletével módosított 9/2015 (VII.16.) számú
rendelet módosítását, és így az 5. napi rendi pont ugyan úgy az egyebek lesz.
Szabóné Balla Marianna polgármester
Kéri, hogy szavazzanak a módosított napirendi pontok elfogadására.
A módosított napirendi pontokat a képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta.
Elfogadott napirendi pontok:
I.

Nyílt ülés:
1.

2.

3.

4.

5.

Előterjesztés (Borzderes Kft.) Mizsei Attila szerződés módosítási kérelmének
elbírálására.
Előterjesztő: Szabóné Balla Marianna polgármester
Előterjesztés Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
népszavazás kezdeményezéséről szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Hortobágyi Szilveszter aljegyző
Előterjesztés a Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 12/2016. (XI.21) sz. önkormányzati
rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Hortobágyi Szilveszter aljegyző
Előterjesztés Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2017. (IX.12.) számú
rendeletével módosított 9/2015 (VII.16.) számú rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Hortobágyi Szilveszter aljegyző
Egyebek

1. Előterjesztés (Borzderes Kft.) Mizsei Attila szerződés
módosítási kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Szabóné Balla Marianna polgármester
Szabóné Balla Marianna polgármester
Előadja: A Borzderes Kft. képviseletében Mizsei Attila 2017. szeptember 15. napján kérelemmel
fordult a T. Képviselő-testület felé, hogy az általa 2016. május 30. napján aláírt megbízási
szerződést módosítsuk 29 hektárról 26 hektárra. Elmondása szerint, az Önkormányzat
csökkentette a megbízási szerződésben leírt 29 hektárt 3 hektárral.
Kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására!
Határozati javaslat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Borzderes Kft.
kérelmét elfogadja, mivel a ténylegesen igénybe vett terület 26 hektár. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a módosított megbízási szerződés aláírására.
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Felelős: Szabóné Balla Marianna polgármester
Határidő: értelem szerint

Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került

81/2017. (X.12.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Borzderes Kft.
kérelmét elfogadja, mivel a ténylegesen igénybe vett terület 26 hektár. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a módosított megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Szabóné Balla Marianna polgármester
Határidő: értelem szerint

2. Előterjesztés Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló
rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Hortobágyi Szilveszter aljegyző
Hortobágyi Szilveszter aljegyző
Előadja: Hiánypótló rendelet alkotás a helyi népszavazás kezdeményezésére vonatkozó,
választópolgárok limit számának a meghatározása. 2013 évben fogadta el a parlament a
népszavazási eljárásról szóló CCXXXVIII. törvényt, melyben felhatalmazást kap a helyi
önkormányzat képviselő testülete, hogy meghatározza a helyi népszavazást kezdeményező
választópolgárainak a minimális számát, 10-25 %-os aránnyal.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi rendelet tervezet elfogadására.
Rendelet-tervezet
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017 (X.12.) rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséről.
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013.évi
CCXXXVIII. tv. 92. § -a szerinti felhatalmazás és ugyanezen törvény 34 § (2) bekezdésben
meghatározott feladatköre szerint az alábbi rendelkezést hozza:
1. §. A képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha a választópolgárok 25 %
kezdeményezte.
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2. §. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2017 (X.12.) rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséről.

Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013.évi
CCXXXVIII. tv. 92. § -a szerinti felhatalmazás és ugyanezen törvény 34 § (2) bekezdésben
meghatározott feladatköre szerint az alábbi rendelkezést hozza:

1. §. A képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha a választópolgárok 25 %
kezdeményezte.

2. §. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. Előterjesztés a Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi
szabályairól szóló 12/2016. (XI.21) sz. önkormányzati rendelet
módosításáról.
Előterjesztő: Hortobágyi Szilveszter aljegyző
Hortobágyi Szilveszter aljegyző
Előadja: Javaslatunk azon alapul, hogy a tegnapi napon a támogatói okirat kézbesítésre került
elektronikusan, miszerint az önkormányzat pályázata eredményes, és ennek megfelelően 40
m3 tűzifát kap az önkormányzat szociális célú kiosztásra. A rendelet, melyet a képviselőtestület 2016.11.21.-én fogadott el, továbbra is alkalmas az odaítélésre, azonban határidőt kell
benne módosítanunk a kérelem benyújtására vonatkozóan, mert ebben ugye 2016. szerepel.
A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet kérelem benyújtására
vonatkozó rendelkezésének a módosítása szükséges az alábbiak szerint.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi rendelet-tervezet elfogadására.
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Rendelet-tervezet
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2017. (X.12.) számú
önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 12/2016 (XI.21.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról.

Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülte az Alaptörvény 32. cikk (2)
felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja:

1.§ Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016 (XI.21.) számú
rendeletének 3.§.(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.§. (2) A kérelmeket 2017. október 30. napjáig lehet az Egerbaktai Közös Önkormányzati
Hivatal Szarvaskői Kirendeltségén benyújtani.”
2.§. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került.

Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2017. (X.12.) számú önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 12/2016 (XI.21.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról.

Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülte az Alaptörvény 32. cikk (2)
felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja:

1.§ Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016 (XI.21.) számú
rendeletének 3.§.(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.§. (2) A kérelmeket 2017. október 30. napjáig lehet az Egerbaktai Közös Önkormányzati
Hivatal Szarvaskői Kirendeltségén benyújtani.”
2.§. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
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4. Előterjesztés Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 14/2017. (IX.12.) számú rendeletével
módosított 9/2015 (VII.16.) számú rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Hortobágyi Szilveszter aljegyző
Hortobágyi Szilveszter aljegyző
Előadja: A múltkori testületi ülésen a Szervezeti és Működési Szabályzatot módosítottuk annak
érdekében, hogy az alkalmazott kormányzati funkciók mellékletben legyenek felsorolva.
Miután beterjesztettük a Magyar Államkincstárnak, néhány kifogás érkezett részükről, hogy a
jelen pillanatban nem használt kormányzati funkciók ne szerepeljenek benne, így le kellett
tisztítanunk, és a jelen rendelet 1. számú mellékletében meghatározott kormányzati funkciókat
szeretnénk a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú mellékleteként alkalmazni.
Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. mellékletének módosítása szükséges a kormányzati
funkciók változása miatt az alábbi javaslat szerint.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására
Rendelet-tervezet
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (X.12.)számú önkormányzati rendelete a
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 14/2017/IX.12./ számú rendeletével módosított 9/2015 (VII.16.) számú rendelet
módosításáról.
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, következőket rendeli el:
1. §. (1) Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
szabályzatáról szóló 14/2017 (IX.12.) számú rendeletével módosított 9/2015 (VII.16.) számú
rendelete (továbbiakban: SZMSZ) l 4. sorszámú számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1.
számú melléklete lép.
2.§. (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba

……./2017/X.12../ számú rendelet 1. számú melléklet
Szarvaskő Község Önkormányzata által alkalmazott kormányzati funkciók:
1. számú melléklet

Kormányzati funkciók:
Kódszám
011130

Megnevezés

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
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011220
013320
013350
016010
016020
016080
031030
041140
041231
041232
041233
042130
042150
042220
042320
045120
045160
051030
052020
052080
061020
063020
063080
064010
066010
066020
072111
082042
082044
082092
104042
107051
107052
107055

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Köztemető fenntartás és működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Országgyűlési, önkormányzat és európai parlamenti képviselőválasztással
kapcsolatos tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Közterület rendjének fenntartása
Területfejlesztés igazgatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
Erdőgazdálkodás
Vadgazdálkodás
Út, autópálya építés
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Lakóépület építése
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
Közvilágítás
Zöldterület kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi ellátás
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődés – hagyományok, közösségi kulturális értékek gondozása
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került

Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2017. (X.12.)számú önkormányzati rendelete a
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 14/2017/IX.12./ számú rendeletével módosított 9/2015 (VII.16.) számú rendelet
módosításáról.
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, következőket rendeli el:
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1. §. (1) Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
szabályzatáról szóló 14/2017 (IX.12.) számú rendeletével módosított 9/2015 (VII.16.) számú
rendelete (továbbiakban: SZMSZ) l 4. sorszámú számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1.
számú melléklete lép.

2.§. (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba

18/2017 (X.12.) számú rendelet 1. számú melléklet
Szarvaskő Község Önkormányzata által alkalmazott kormányzati funkciók:
1. számú melléklet

Kormányzati funkciók:
Kódszám
011130
011220
013320
013350
016010
016020
016080
031030
041140
041231
041232
041233
042130
042150
042220
042320
045120
045160
051030
052020
052080
061020
063020
063080
064010
066010
066020

Megnevezés

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Köztemető fenntartás és működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Országgyűlési, önkormányzat és európai parlamenti képviselőválasztással
kapcsolatos tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Közterület rendjének fenntartása
Területfejlesztés igazgatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
Erdőgazdálkodás
Vadgazdálkodás
Út, autópálya építés
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Lakóépület építése
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
Közvilágítás
Zöldterület kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
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072111
082042
082044
082092
104042
107051
107052
107055

Háziorvosi ellátás
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődés – hagyományok, közösségi kulturális értékek gondozása
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

A képviselő-testület egyhangúan megalkotta a 18/2017.(X.12.) számú,
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 14/2017/IX.12./ számú rendeletével módosított 9/2015 (VII.16.) számú
rendelet módosításáról szóló rendeletét, mely rendelet mellékletével
együtt jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi.

5. Egyebek
Szabóné Balla Marianna polgármester, és Hortobágyi Szilveszter aljegyző úr, az alábbiakról
tájékoztatja a képviselő-testületet

 Adó rendelet
Hortobágyi Szilveszter aljegyző
Előadja: Nemrégiben egy komoly levelet kaptam, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalától, az
ENSZ Nemzeti Emberi Jogi Intézmények Főtitkárától, Szarvaskő vonatkozásában. Szarvaskői
helyi adó rendelettel összefüggésben érkezett egy panaszos levél a főtitkár Úrhoz. Erre
vonatkozóan nagyon röviden idézem a levelében foglaltakat.
„Tájékoztatom, hogy panasszal fordultak az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához, melyben
Szarvaskő Önkormányzat magánszemélyek kommunális adójáról szóló, 11/2016 számú
rendeletének 8-as és 9/a §-ának adókedvezményre vonatkozó előírásait sérelmezték.
Figyelemmel a polgári panaszra, a Htv. előírásaira, és a Kúria határozatokban foglaltakra
figyelemmel kérem Önt, hogy legyen szíves a jogalkotásról szóló törvény szerint biztosított
jogkörébe eljárva a rendeletet törvényességi szempontból megvizsgálni, és annak eredményéről
levelem kézhezvételétől számított 30 napon belül engem tájékoztatni.”
A panasz lényege alapvetően az, hogy több Kúriahatározatra hivatkozik a főtitkár Úr, ami
szerint az adókedvezményre vonatkozó szabályzások megalkotása során - bár széleskörű
szabadságot élvez az önkormányzat, és lehetősége van arra, hogy a kedvezmények
meghatározása során, a helyben lakással járó többlet tevékenységet értékelje - a kedvezmény
feltételeként nem írhatja elő a településre való igazgatási jellegű bejelentkezést. A könnyítés
azt az adóalanyt illeti meg, aki tényszerűen és életvitel szerűen a településen lakik. Ennek
egyik bizonyítéka lehet a lakcímnyilvántartás adatigazolása, de a kedvezmény nem köthető a
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lakcímnyilvántartásba való bejelentkezéshez. Ugye mi azt írtuk elő, hogy állandó lakcímre
bejelentkezett legyen, és az tekinthető életvitel szerűnek. A Kúriának három döntésére
hivatkozik az Alapvető Jogok Biztosa. Én ebből csak egyet idéznék anélkül, hogy bármilyen
javaslatot tennék, vagy meghatároznám a válaszlevelemet. A Kúria 025/2014-es döntése, ami
sajnálatos módon precedens, és ezzel együtt a jogalkalmazásban használandó. Ennek a
lényege: törvényellenes az, ha az önkormányzati jogalkotó az adókötelezettség fennállását,
fenn nem álltát, mértékét, a lakcímnyilvántartás adataitól teszi függővé, ugyanakkor az
önkormányzati adóhatóság ellenőrzés, illetve adóigazgatási eljárás során az életvitelszerű
lakhatás bizonyítékaként figyelemmel lehet a lakcímnyilvántartás adataira.
Mi rendeletileg nem szabályozhatjuk azt, hogy állandó lakcímmel rendelkezzen itt,
életvitelszerűséget azonban igen. Az életvitelszerűség egyik igazolása lehet az, hogy lakcím
bejelentése van, de amennyiben ezt nem tudja ezzel igazolni, akkor mással kell az
életvitelszerűséget alátámasztani, amiben többnyire a tanúnyilatkozatok azok, amik
alkalmazhatóak.
Nahóczki László képviselő
Előadja: Javaslom, hogy módosítsuk a rendeletünket, a lakcímkártya szerint életvitel szerűen
itt élőre.

Hortobágyi Szilveszter aljegyző
Előadja: Az életvitelszerűség megállapítására vonatkozóan azt nem zárja ki a Kúria sem, hogy
az egyik adaptációja az legyen, de nem köthetem ahhoz. Ha ő az életvitelszerűségét igazolni
tudja más módon, mint a lakcímkártya, akkor igazolhatja. Az életvitelszerűség ugye nem azt
jelenti, hogy két hónapig itt él, hanem, hogy állandó jelleggel itt él. Én ezzel csak azt akartam
felszínre hozni, hogy a novemberi testületi ülésen ezzel foglalkoznunk kell, a rendeletalkotás,
vagy módosítás okán. Természetesen az majd az eljárás menetében derül ki, hogy az
életvitelszerűség miként lesz bizonyított az érintett részéről. A képviselő-testület nem
határozhatja meg, hogy milyen eljárást kövessen az adóhatóság az életvitelszerűség
megállapítására. Végül is ha szó szerint vesszük a Kúria döntését, ő azt mondja, hogy
törvényellenes, ha a lakcímnyilvántartás adataitól tesszük függővé az adó mértékét.
Ugyanakkor a kormányzati adóhatóság ellenőrzés illetve adóigazgatási eljárása során
figyelemmel lehet a lakcímnyilvántartás adataira. Lényeg az, hogy a testületnek az a feladata,
hogy oly módon módosítsa a rendelkezést, hogy ne legyen benne az állandó lakóhely, de az
életvitelszerűség természetesen benne maradhat.

 Csipkebogyó fesztivál
Szabóné Balla Marianna polgármester
Előadja: Elkészült a fesztivál végleges programplakátja, mely már több helyen meg is jelent. A
tűzijáték rendben lesz, Nahóczki László képviselő udvaráról lesz fellőve. A helyi asszonyokat
összehívtuk, velük megbeszéltük az ezzel kapcsolatos részleteket. Ugyan úgy, mint ahogyan a
tavalyi évben is volt, azok, akik a lekvárjukat szeretnék a fesztiválon árusítani, 5 liter
sűrítményt fognak behozni az önkormányzathoz. Az Öko-Parkban az előadások a
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következőképpen alakulnak. 11:00 Veres Csaba NAK, 11:45 Dr. Danka _Klára ökológus, 12:10
Interaktív beszélgetés, 13:00 Zaka Dominika, 14:00 Éliás Tibor természetgyógyász, 14:30 Zerényi
Endre Egri Kertbarátok Elnöke, 15:00 Interaktív beszélgetés szörp, tea, bor, pálinka előállítása,
feldolgozása során szerzett tapasztalatokról az Egri Kertbarátkör tagjaival. Az orvosi
rendelőben Értéktár kiállítás lesz. Két túra lesz a fesztiválon Nahóczki László, és Boros András
közreműködésével, 10:30 és 13:00 kezdésekkel.
Kérdezném aljegyző Urat, hogy a megsütött palacsintát nem szeretnénk árulni, viszont egy
adománygyűjtő edényt kihelyezhetünk?
Hortobágyi Szilveszter aljegyző
Előadja: Igen, adománygyűjtő edény kihelyezhető, viszont fel kell rajta tüntetni, hogy milyen
célra történik a felajánlás.

Szabóné Balla Marianna polgármester
Kérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás.
Kérdés, hozzászólás nem érkezik, megköszöni a részvételt, a nyílt ülést berekeszti.
k.m.f.

Szabóné Balla Marianna
polgármester

Hortobágyi Szilveszter
aljegyző
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