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Jelen vannak: Kocsa Erika polgármester, Nagy Sándorné képviselő, Fodor Istvánné képviselő
Benkó Dániel képviselő, Demeter Iván képviselő,
Jegyzőkönyvvezető: Hortobágyi Szilveszter
Tanácskozási joggal: Hortobágyi Szilveszter jegyző

Meghívott vendég:

Zay Zsolt
Szarvaskő Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület
Mizsei Attila Csak a Tiszta Forrásból Egyesület

Kocsa Erika polgármester:
Köszönti a megjelenteket.
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat
Javasolt napirendek:

1.

2022 évi Csipkebogyó Fesztívál megrendezése
Előterjesztő : Kocsa Erika polgármester
2. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár HEVEVESTÉKA
Könyvtárellátó Szolgáltató Rendszeréről szóló előterjesztés megtárgyalása
Előterjesztő: Kocsa Erika Polgármester
3. Előterjesztés a 2022/2023 tanév tanévkezdési támogatásának
megállapítására.
Előterjesztő: Kocsa Erika Polgármester
4. Egyebek
A képviselő-testület a napirendi javaslatokat 5 igen szavazattal elfogadta.
Elfogadott napirendi pontok:
1. 2022 évi Csipkebogyó Fesztívál megrendezése
Előterjesztő : Kocsa Erika polgármester
2. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár HVEVESTÉKA Könyvtárellátó
Szolgáltató Rendszeréről szóló előterjesztés megtárgyalása
Előterjesztő: Kocsa Erika Polgármester
3. Előterjesztés a 2022/2023 tanév tanévkezdési támogatásának megállapítására.
Előterjesztő: Kocsa Erika Polgármester
4. Egyebek
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1. 2022 évi Csipkebogyó Fesztívál megrendezése
Előterjesztő: Kocsa Erika polgármester
Kocsa Erika Polgármester tájékoztatja a képviselő-testülete, hogy a tradicionális
szarvaskői Csipkebogyó Fesztivál megrendezésére vonatkozó intézkedések és döntések
meghozatala érdekében a képviselő-testületnek át kell tekinteni a rendelkezésre álló
eszközöket és lehetőségeket. Már több lehetséges fellépővel folytatott tárgyalásokat, a
költségek felmérése érdekében. Jelenleg a fellépők költségei kb 1 M Ft körül vannak.
A rendezvény költségkeretét a költségvetésre tekintettel javasolja visszafogottan
meghatározni, 2.5 M Ft-ban. Javasolja továbbá, a rendezvény előkészítése érdekében
szervező bizottság megalakítását, valamint a helyszín kiválasztását, mivel felvetődött a
kettős helyszínen – Állomáskert és Ófalu-történő megrendezés lehetősége. A kettős
helyszín biztonsága, a főúton való áthaladás balesetveszélyessége miatt szükségesnek
látja az illetékes rendőrhatósággal való előzetes egyeztetést.
Nagy Sándorné képviselő szerint ha minőséget és színvonalat akarunk, több pénzt kell
fordítani a rendezvényre, a tradíció szerinti színvonalat tartani kell.
Fodor Ildikó képviselő szerint is tartani kell a korábbi évek megszokott színvonalát,
mind a költségkeret, mind a fellépők vonatkozásában. 3 500 E Ft összegben javasolja a
költségkeret meghatározását, bár a 2022 évi költségvetés helyzete még nem ismert.
Tarnai Kiss László hagyományos fellépője a fesztíválnak.
Kocsa Erika polgármester válaszában elmondja, hogy Tarnai Kiss László
megkeresése már megtörtént, az un. Tarnai Band nélkül. Színesíteni kell az előadók
sorát. Kérdezi Hortobágyi Szilveszter Jegyzőt, hogy a 2022 évi költségvetés elbír-e
3 500 E Ft költségkeretet.
Hortobágyi Szilveszter Jegyző elmondja, hogy a 2022 évi költségvetésben tervezet
összeg a kulturális rendezvényekre 3 000 E Ft, mely szükség szerinti kiegészíthető a
tartalék keret terhére.
Demeter Iván képviselő kérése, hogy rendezvény támogatók számát lehetne-e
növelni?
Kocsa Erika polgármester elmondja, hogy az idén pályázati lehetőség, mint a múlt
évben volt. Az Agrárkamara minden évben támogatta a rendezvényt, idén is
megkeressük, illetve az árusok által megfizetett közterület használati díj bevétele is
támogatja a rendezvényt.
Határozati javaslat:

……../2022.VIII.25./ számú képviselő-testületi határozat
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Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testület a hagyományoknak megfelelően a „
Csipkebogyó Fesztivál „ rendezvényt 2022 október 22-i időpontban megrendezi.
1.A rendezvény költségeinek keretösszegét legfeljebb 3 500 E Ft határozza meg.
2.A rendezvény szervezésére szervezőbizottságot alakít, melynek vezetője Kocsa Erika
Polgármester, tagjai:
- képviselő-testület tagjai
- a Szarvaskői Polgárőr Egyesület képviselője
- a Tisztaforrás Egyesület képviselője
- a Szarvaskőért Alapítvány képviselője
3. Tekintettel a 2021 évi azonos rendezvény több mint 3 500 fős látogatottságára, meg kell
vizsgálni a kettős helyszínen tartás lehetőségét, melynek részeként a kulturális műsor a
Rendezvény Téren, az árusok elhelyezése az Ófalui település részen a Fő úton kerülne
elhelyezésre. A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az erre vonatkozó egyeztetéseket
az illetékes szakhatóságokkal ( rendőrség, katasztrófavédelem) tegye meg. Az érintettek
véleménye ismeretében a helyszínről véglegesen a szervező bizottság dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: Kocsa Erika Polgármester
Nagy Sándorné képviselő megjegyzi, hogy a szakhatóságokkal történő egyeztetések során ne a
feltételeket szablyák meg, hanem nyújtsanak segítséget a kettős helyszínen történő rendezéshez.
Zay Zsolt a Szarvaskői Polgárőr Egyesület vezetője felhívja a figyelmet, hogy kb 1000 gépjármű
parkolását kell megoldani.
Kocsa Erika polgármester: az idei rendezvényhez az önkormányzatnak és a Polgárőr
Egyesületnek együttműködési megállapodást kell kötnie forgalomszámlálásra, mely az
Állomáskerti rendezvényhelyszín pályázatának fenntartási időszakára vonatkozó beszámolójához
szükséges.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
……../2022.VIII.25./ számú képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testület a hagyományoknak megfelelően a „
Csipkebogyó Fesztivál „ rendezvényt 2022 október 22-i időpontban megrendezi.
1.A rendezvény költségeinek keretösszegét legfeljebb 3 500 E Ft határozza meg.
2.A rendezvény szervezésére szervezőbizottságot alakít , melynek vezetője Kocsa Erika
Polgármester, tagjai:
- képviselő-testület tagjai
- a Szarvaskői Polgárőr Egyesület képviselője
- a Tisztaforrás Egyesület képviselője
- a Szarvaskőért Alapítvány képviselője
3. Tekintettel a 2021 évi azonos rendezvény több mint 3 500 fős látogatottságára, meg kell
vizsgálni a kettős helyszínen tartás lehetőségét, melynek részeként a kulturális műsor a
Rendezvény Téren, az árusok elhelyezése az Ófalui település részen a Fő úton kerülne
elhelyezésre. A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az erre vonatkozó egyeztetéseket
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az illetékes szakhatóságokkal (rendőrség, katasztrófavédelem) tegye meg. Az érintettek
véleménye ismeretében a helyszínről véglegesen a szervező bizottság dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: Kocsa Erika Polgármester

2 A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár HEVESTÉKA
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeréről szóló előterjesztés
megtárgyalása
Előterjesztő: Kocsa Erika Polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.
Kocsa Erika Polgármester kiemeli, hogy a beszámoló olyan új szolgáltatásokat említ,
mint könyvtármozi, illetve nyári könyvtári tábor.
Nagy Sándorné képviselő javasolja a nyári könyvtári tábort az Állomáskerti
rendezvény téren megrendezni. Kérdezi, hogy a helyi könyvtáros továbbképzéseken
részt vesz e?
Kocsa Erika polgármester kérdésre válaszolva elmondja, hogy a könyvtáros
továbbképzése a Bródy Sándor megyei és Városi Könyvtár szervezésében történik, a
könyvtári tábort nem tudjuk megszervezni, mert azt a könyvtárosnak kellene vezetnie,
aki jelenleg még főállású munkaviszonyban áll, s nem tudja vállalni. A könyvtármozi
szolgáltatásra bejelentkeztünk.

Határozati javaslat:
……/ 2022 /V.25./ számú képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtár HEVESTÉKA Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeréről
szóló beszámolót és azt elfogadja.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
……/ 2022 /V.25./ számú képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtár HEVESTÉKA Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeréről
szóló beszámolót és azt elfogadja.
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3 Előterjesztés a 2022/2023 tanév tanévkezdési támogatásának
megállapítására.
Előterjesztő: Kocsa Erika

Kocsa Erika Polgármester ismerteti a képviselő-testülettel a 2022/23 tanév kezdetekor
nyújtandó tanévkezdési támogatás feltételiről szóló rendelet tervezetet. Előzetes
felmérés szerint 50 tanuló részesülhet a feltételek szerinti támogatásban. A szociális
támogatási keretből finanszírozható a mintegy 500 E Ft összegű támogatás

Rendelet tervezet

Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő- testületének …/2022.(VIII.25).
rendelete
a tanévkezdési támogatásról
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el:
1.§ A szarvaskői állandó lakcímmel rendelkező és iskolalátogatási igazolással igazoltan nappali
rendszerű alap-, középfokú- illetve az első diploma megszerzése érdekében felsőfokú oktatási
intézménybe járók a 2022/2023. évi tanévkezdéshez a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre,
jövedelemvizsgálat nélkül egyszeri pénzbeni támogatásban részesülnek. A kérelmezőnek a
gyermek állandó lakcímét lakcímkártyával kell igazolnia.
2.§ Az egyszeri támogatás mértéke: 10 000,- Ft
3.§ A tanévkezdési támogatások odaítéléséről a polgármester dönt.
4.§ E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.
Szarvaskő, 2022 augusztus 25

Kocsa Erika
polgármester

Hortobágyi Szilveszter
jegyző

1. melléklet a ……./2022. (VII.25.) önkormányzati rendelethez
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Kérelem tanévkezdési támogatáshoz
I. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Neve:…………………………………………………………………………………………
Születési neve: …………………………………………………………………………………
Születési helye, ideje:……………………………………………………………………….
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
TAJ száma: ………………………………………………………………….....................
Lakcíme: ………………………………………………………………………………………...

II. GYERMEKEK ADATAI:
Név

Taj szám Születési
hely, idő

Anyja
neve

Lakóhelye

Iskola
típusa

Kérelmezem, hogy részemre rendkívüli települési támogatást tanévkezdéshez megállapítani
szíveskedjenek.
Általános iskolás gyermekeim száma: .... fő
Középiskolás gyermekem száma: .... fő
Felsőfokú oktatási intézményben tanuló száma: ... fő
Kijelentem, hogy a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyben hozzájárulok, hogy azokat a
kérelem elbírálása céljából kezeljék. Az eljárás megindításáról írásbeli értesítést nem kérek.
Dátum: ………………………………….
……………………………………….
a kérelmező aláírás
A kérelem kötelező melléklete:
iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolás gyermekenként/hallgatóként
Lakcímkártya másolat
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi rendeletet.:

Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő- testületének
5/2022.(VIII.25). rendelete
a tanévkezdési támogatásról
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el:
1.§ A szarvaskői állandó lakcímmel rendelkező és iskolalátogatási igazolással igazoltan nappali
tagozatos alap-, középfokú- illetve az első diploma megszerzése érdekében felsőfokú oktatási
intézménybe járók a 2022/2023. évi tanévkezdéshez a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre,
jövedelemvizsgálat nélkül egyszeri pénzbeni támogatásban részesülnek. A kérelmezőnek a
gyermek állandó lakcímét lakcímkártyával kell igazolnia.
2.§ Az egyszeri támogatás mértéke: 10 000,- Ft
3.§ A tanévkezdési támogatások odaítéléséről a polgármester dönt.
4.§ E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.
Szarvaskő, 2022 augusztus 25

Kocsa Erika
polgármester

Hortobágyi Szilveszter
jegyző

1. melléklet a ……./2022. (VII.25.) önkormányzati rendelethez
Kérelem tanévkezdési támogatáshoz
I. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Neve:…………………………………………………………………………………………
Születési neve: …………………………………………………………………………………
Születési helye, ideje:……………………………………………………………………….
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
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TAJ száma: ………………………………………………………………….....................
Lakcíme: ………………………………………………………………………………………...

II. GYERMEKEK ADATAI:
Név

Taj szám Születési
hely, idő

Anyja
neve

Lakóhelye

Iskola
típusa

Kérelmezem, hogy részemre rendkívüli települési támogatást tanévkezdéshez megállapítani
szíveskedjenek.
Általános iskolás gyermekeim száma: .... fő
Középiskolás gyermekem száma: .... fő
Felsőfokú oktatási intézményben tanuló száma: ... fő
Kijelentem, hogy a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyben hozzájárulok, hogy azokat a
kérelem elbírálása céljából kezeljék. Az eljárás megindításáról írásbeli értesítést nem kérek.
Dátum: ………………………………….
……………………………………….
a kérelmező aláírás
A kérelem kötelező melléklete:
iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolás gyermekenként/hallgatóként
Lakcímkártya másolat
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Egyebek:

4.1.

Játszótéri eszközök tanúsítványa.

Benkó Dániel képviselő kérdése, hogy az Állomáskertben lévő játszótér egyik hintájának
cseréje, valamint a mókuskerék felújítását követően az un. TÜV beminősítése megtörtént e, rendelkeznek érvényes engedéllyel?
Kocsa Erika polgármester elmondja, hogy a mókuskerék javítása asztalosipari támogatói
kivitelezésben, de a gyártótól beszerzett anyagból történt, a bébi hinta felszerelése saját
kivitelezés.
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A TÜV szabályzata szerint a játszótér szabályszerű működését hetente erre a célra
rendszeresített füzetben kellett volna vezetni átadás óta, melyet csak 2022.aug.1-én
vetettek be. A heti ellenőrzés és a dokumentum vezetése a falugondnok feladata.
Hortobágyi Szilveszter Jegyző felhívja a figyelmet, hogy a játszótéri eszközök érvényes
TÜV minősítéssel kell rendelkezzenek, vagyis hogy megfelelnek a szabványossági
feltételeknek. A fogyasztóvédelmi hatóság rendszereden ellenőrzi ezek meglétét.

4.2.

Bárdos Csaba kérelme közterületen állagmegóvást segítő műtárgy
elhelyezéséhez.

Kocsa Erika polgármester ismerteti Bárdos Csaba Rózsa úti lakos kérelmét, miszerint a
bemutatott terveknek megfelelően a lakóháza előtti közterületen ideiglenes jelleggel terelő
oszlopokat szeretne elhelyezni a kapubájáró megóvása érdekében.
A közterület használat engedélyezése Polgármester hatásköre, de kéri a képviselő-testületi
tagok véleményét az ügyben.
A képviselő-testület támogatja a bemutatott tervek szerinti terelő oszlopok elhelyezését.

4.3 Kocsa Erika Polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet_
a következő testületi ülésen több rendelet alkotás is napirenden lesz : szociális rendelet
felülvizsgálata, közösségi együttélés szabályaira vonatkozó rendelet előkészítése,
talajterhelési díj bevezetésére vonatkozó rendelet tervezet
Heves megyei Vízmű Zrt folytatott tárgyalásokról tájékoztatás:
- a szennyvízhálózat kapacitás kihasználtságának növelése
- a szennyvíztisztító kapacitásának növelés érdekében pályázni kell
- a közkutakon kifolyó vízmennyiség nem csökkenthető mechanikusan
Magyar Közút Zrt Heves megyei Igazgatóságával folytatott tárgyalás :
- záróvonal felfestése a buszmegálló felé
- kátyúzás az újtelepi buszmegállónál
Városgondozási Eger Kft-vel folytatott tárgyalás:
- Petőfi út szemétszállítás – zsákos megoldást javasoltak.
Volt úttörő tábor területét bérlővel folytatott tárgyalás :
- 2022 november hóban megkezdi a működést
- ha nem teljesíti a feltétlelt támadható a szerződés
KMB iroda kialakítása:
- a községháza alsó szintjén került kialakításra egy irodarész
- kamera rendszer hozzáférés újra generálása.
-

Dr Pajtók Gábor Országgyülési képviselővel történt kapcsolat építés: Képviselő Úr
együttműködéséről, támogatásáról biztatta.

Kérdések, interpellációk:
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