
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: 2011. febru{r 14-én Ostoros Község Önkorm{nyzat Képviselő-testületének soros 

üléséről 

 

Jelen vannak: Bóta L{szló, Böjt L{szló, Dr. Kecskés Tibor G{bor, Pusk{rné Ujv{ri Katalin, 

Rétiné Godó Alíz képviselők, Kisari Zolt{n polg{rmester, Vasas Ágostonné jegyző. 

 

T{vol maradt: Dr. Lantos B{lint képviselő 

 

Tov{bbi meghívottak: csatolt jelenléti ív szerint 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester köszöntötte a megjelenteket, a képviselőket, bizotts{gok tagjait, 

az intézményvezetőket, s a civil szervezetek képviselőit. Külön köszöntötte az Eger-Audit 

Kft képviseletében megjelent Dr. G{l J{nos könyvvizsg{lót. Előadta, hogy a könyvvizsg{lói 

feladatok ell{t{sa terén a t{rsas{ggal az együttműködés több évre tekint vissza, kor{bban 

Mikó Béla l{tta el a feladatot, s reményét fejezte ki, hogy Dr. G{l J{nos szakmai tud{s{ra, 

tapasztalat{ra építve tov{bbra is konstruktív kapcsolat valósul meg a közös munk{ban. 

Meg{llapította, hogy az ülés hat{rozatképes.  

Javaslatot tett a meghívóban közölt napirendi pontok megt{rgyal{s{ra, az al{bbi 

módosít{sok figyelembevétele mellett. Javasolta, hogy a meghívóban közölt 2. Napirendi 

pont kerüljön elsőként megt{rgyal{sra az EJÜB elnökhelyettesének szóbeli előterjesztése 

mellett, majd az 1. Napirendi pontot t{rgyalj{k. A 3. Napirendi pont címében javasolt 

v{ltoztat{st, az al{bbiak szerint: „Rendelet-tervezet a költségvetési és z{rsz{mad{si rendelet 

tartalm{nak meghat{roz{s{ról” címmel. A 4.A. Napirend kapcs{n kérte, hogy a napirendet a 

mindenki {ltal kézhez kapott könyvvizsg{lói jelentéssel együtt kezeljék. A 4.B. Napirend 

felvételét javasolta, mely a Dr. Kemény Ferenc Által{nos Iskola és az Árp{d Fejedelem 

Tagiskola költségvetés-tervezetének jóv{hagy{s{ról szól. A 6. Egyéb ügyek, indítv{nyok 

napirend 2. pontj{ban szereplő témakör címében kért v{ltoztat{st, az al{bbiak szerint: 

„Javaslat a 2070588949 azonosító sz{mú, „IKSZT kialakít{sa és működtetése” p{ly{zat 

közbeszerzési folyamat{nak elindít{s{ra” címmel. A 6.4. Napirendi pont szétv{laszt{s{t 

kérte úgy, hogy a 6.4.A. pont v{ltozatlan tartalommal az Által{nos Iskola Pedagógiai 

Programj{ról szól, míg a 6.4.B. új napirendként a Dr. Kemény Ferenc Által{nos Iskola és az 

Árp{d Fejedelem Tagiskola költségvetés-tervezetének jóv{hagy{s{ról szól. 

Kérdése volt, van-e m{s napirendi javaslat. 

 

Dr. Kecskés Tibor G{bor képviselő a kóbor ebekkel kapcsolatos problém{ról kív{n szólni. 

 

Egyéb javaslat nem lévén, Kisari Zolt{n polg{rmester kérte a módosított napirend 

elfogad{s{t. 

 

A képviselők egyhangúlag (6:0) elfogadt{k az al{bbi napirendet: 

 

1. T{jékoztató Ostoros Község Polg{rmesterének, valamint a Képviselő-testület tagjainak 

2010. évi vagyonnyilatkozatai nyilv{ntart{sba vételéről 

Előterjesztés módja: szóban  

Előterjesztő: EJÜB elnökhelyettese 
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2. Besz{moló a lej{rt hat{ridejű hat{rozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről 

Előterjesztés módja: ír{sban  

Előterjesztő: Kisari Zolt{n polg{rmester 

 

     3.  Rendelet-tervezet a költségvetési és z{rsz{mad{si rendelet tartalm{nak   

meghat{roz{s{ról 

     Előterjesztés módja: ír{sban 

   Előterjesztő: Vasas Ágostonné jegyző 

 

    4.A   Rendelet-tervezet az Önkorm{nyzat 2011. évi költségvetéséről 

           Előterjesztés módja: ír{sban 

           Előterjesztő: Vasas Ágostonné jegyző 

 

    4.B.   Javaslat a 2011. évi költségvetés végrehajt{s{t segítő intézkedésekre 

 Előterjesztés módja: ír{sban 

 Előterjesztő: Vasas Ágostonné jegyző 

 

5. Javaslat a „Lemhényi” testvérkapcsolat 2011. évi tervére 

Előterjesztés módja: ír{sban 

Előterjesztő: Dér Attila művelődésszervező 

 

    6. Egyéb ügyek indítv{nyok: 

 

1) Rendelet-tervezet a szoci{lis igazgat{sról és szoci{lis ell{t{sokról szóló 18/2009. 

(XII.01.) önkorm{nyzati rendelet módosít{s{ról 

Előterjesztés módja: ír{sban 

Előterjesztő: Vasas Ágostonné jegyző 

 

2) Javaslat a 2070588949 azonosító sz{mú, „IKSZT kialakít{sa és működtetése” 

p{ly{zat közbeszerzési folyamat{nak elindít{s{ra  

Előterjesztés: ír{sban, szóban 

Előterjesztő: Kisari Zolt{n polg{rmester 

          

3) Besz{moló a Mozgókönyvt{ri szolg{ltat{s teljesítéséről 

Előterjesztés: ír{sban 

Előterjesztő: Dér Attila művelődésszervező 

 

4.A) Javaslat az Által{nos Iskola Pedagógiai Programj{nak fenntartói jóv{hagy{s{ra 

   Előterjesztés: ír{sban 

   Előterjesztő: Kisari Zolt{n Polg{rmester, Vecseri S{ndor tagiskola vezetője 

4.B) Javaslat a Dr. Kemény Ferenc Által{nos Iskola és az Árp{d Fejedelem Tagiskola     

         költségvetés-tervezetének jóv{hagy{s{ra kiemelt előir{nyzatonként 

 

5) T{jékoztató körjegyzőség alakít{s{ra tett intézkedésekről 

Előterjesztő: Kisari Zolt{n Polg{rmester 

 

6) Kóbor ebekkel kapcsolatos problém{k bejelentése 
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1. Napirendi Pont 

T{jékoztató Ostoros Község Polg{rmesterének, valamint a Képviselő-testület tagjainak 2010. 

évi vagyonnyilatkozatai nyilv{ntart{sba vételéről  

 

Kisari Zolt{n polg{rmester kérte Dr. Kecskés Tibor G{bor képviselőt, az Ellenőrzési, Jogi és 

Ügyrendi Bizotts{g elnökhelyettesét, ismertesse az előterjesztést. 

 

Dr. Kecskés Tibor G{bor képviselő besz{molt arról, hogy a polg{rmester, valamint az 

önkorm{nyzat képviselői jogszab{lyi előír{snak megfelelően eleget tettek a 

vagyonnyilatkozat-tétellel összefüggő kötelezettségüknek, ez{ltal a vonatkozó jogszab{lyok 

felhatalmaz{sa szerint gyakorolhatj{k jogaikat a képviselők. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester köszönte a besz{molót, s kérte annak tudom{sulvételét. 

 

 

2.  Napirendi Pont 

Besz{moló a lej{rt hat{ridejű hat{rozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről (ír{sos 

anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester előadta, hogy a napirend ír{sos előterjesztését minden képviselő 

megkapta, szóbeli kiegészítést nem kív{n tenni, így kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, Kisari Zolt{n polg{rmester szavaz{st rendelt 

el. 

 

Szavaz{s 

 

A képviselők egyhangúlag (6:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

11/2011. (II. 14.) sz{mú 

Képviselő-testületi hat{rozat 

 

Az Önkorm{nyzat Képviselő-testülete Kisari Zolt{n polg{rmester előterjesztésében 

megt{rgyalta a lej{rt hat{ridejű hat{rozatok végrehajt{s{ról és a két ülés között tett 

intézkedésekről szóló besz{molót és azt elfogadta. 

 

Hat{ridő: azonnal 

Felelős: Polg{rmester 

 

3. Napirendi Pont 

Rendelet-tervezet a költségvetési és z{rsz{mad{si rendelet tartalm{nak meghat{roz{s{ról 

(ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester felkérte Vasas Ágostonné jegyzőt, hogy tegye meg kiegészítését. 
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Vasas [gostonné jegyző röviden besz{molt arról, hogy az {llamh{ztart{si törvény 

felhatalmaz{sa alapj{n rendelet alkot{sa szükséges az önkorm{nyzat pénzügyi, gazdas{gi 

helyzetét al{t{masztó, költségvetés és z{rsz{mad{s részét képező kimutat{sok, t{bl{zatok, 

mellékletek tartalmi elemeiről. Ennek figyelembevételével készült el a tervezet, s kérte annak 

elfogad{s{t. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester hozz{tette, hogy a jogszab{lyi kötelemnek megfelelően e 

rendelet tartalma kérhető sz{mon a költségvetés, z{rsz{mad{s témakörök t{rgyal{sakor. 

Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel, m{s javaslat nem hangzott el Kisari Zolt{n polg{rmester szavaz{st 

rendelt el. 

 

Szavaz{s 

 

A képviselők egyhangúlag (6:0) elfogadt{k az al{bbi rendeletet: 

 

 

Ostoros Község  Önkormányzata 

3/2011. (II.14.) önkormányzati rendelete 

a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának meghatározásáról 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény 118. §-a által biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet 

alkotja: 

1. § 

 

A költségvetési és a zárszámadási rendeletnek tartalmaznia kell: 

 az önkormányzati költségvetés pénzforgalmi mérlegét,  

 a költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét, 

 a költségvetés felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét, 

 kimutatást a működési bevételekről, 

 kimutatást a támogatásokról, 

 kimutatást a felhalmozási és tőkejellegű bevételekről, 

 kimutatást a támogatás értékű működési bevételekről, 

 kimutatást a támogatási értékű felhalmozási bevételekről, 

 kimutatást a támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítéséről, 

kibocsátásáról, bevételéről, 

 kimutatást a hitelfelvételekről, 

 kimutatást a pénzforgalom nélküli bevételekről, 

 kimutatást az önállóan működő költségvetési szervek kiadásairól, 

 kimutatást az önállóan működő költségvetési szervek felhalmozási kiadásairól, 

 kimutatást az Önkormányzat működési kiadásairól, 

 kimutatást az Önkormányzat felhalmozási kiadásairól, 

 kimutatást az Önkormányzat szociális kiadásairól, 

 kimutatást a működési célra államháztartáson kívülre átadott pénzeszközökről, 

 kimutatást a felhalmozási célra átadott pénzeszközökről, 
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 kimutatást a hitel, kölcsön és kamat-törlesztésekről, lejárat és eszközök szerinti 

bontásban 

 kimutatást a tartalékokról, 

 kimutatást a több évre szóló kötelezettségekről, 

 kimutatást a részben önálló költségvetési szervek és az Önkormányzat létszámáról, 

 kimutatást a közcélú foglalkoztatottak átlagos létszámáról, 

 kimutatást a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások „gördülő tervezés” 

keretében történő alakulásáról, 

 az előirányzat felhasználási ütemtervet, 

 az Önkormányzat fejezet- és címrendjét, 

 az Önkormányzat bevételi előirányzatait fejezet- és címrend szerint, 

 az Önkormányzat kiadási előirányzatait fejezet- és címrend szerint,  

 elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projektek 

bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő 

hozzájárulásokat, 

 

2. § 

 

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatban rendelkezni kell: 

 a polgármester felhatalmazásáról a hitelszerződések aláírására, az ideiglenesen szabad 

pénzeszközök elhelyezésére, 

 az általános- és a céltartalékok felhasználásának döntési jogosultságáról. 

 

3. § 

 

(1) A költségvetési rendelet kötelező mellékletét képezi az adott év aktuális „Címrend”-je. 

(2) Fejezetet alkotnak az önállóan működő intézmények, az Önkormányzat Hivatala, az 

Önkormányzat sajátos bevételei, a Költségvetési támogatások, az Átvett 

pénzeszközök, és a Hitel. 

(3) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei címeket alkotnak. 

4. § 

 

(1) A zárszámadási rendelet - a pénzügyi teljesítés adatainak tartalma és szerkezete – a 

költségvetési rendelethez igazodik, azzal összehasonlítható formában kell elkészíteni a 

tényleges adatokra vonatkozóan. 

 

(2) A zárszámadási rendeletben az 1. §-ban meghatározottakon kívül jóvá kell hagyni: 



 az önkormányzatra vonatkozó pénzmaradványt, 

 az önkormányzati adósságot, a hitelek állományát lejárat és hitelezők szerinti 

bontásban, 

 az önkormányzat vagyonkimutatását a teljes vagyoni körre vonatkozó 

részletezéssel. 
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5.  § 

 

A rendeletek szövegében utalni kell a rendelet részét képező mellékletek számára és 

tartalmára. A rendeletek szerves részét képezi a szöveges indoklás. 

 

6. § 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-

jétől szükséges alkalmazni. 

 

(2) Ezzel egyidejűleg az 1/2010.(II.17.) számú rendelet hatályát veszti. 

 

 

Kisari Zoltán         Vasas Ágostonné 

polgármester          jegyző 

 

 

4.A. Napirendi Pont 

Rendelet-tervezet az Önkorm{nyzat 2011. évi költségvetéséről (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester előadta, hogy a 2011. évi költségvetési előterjesztés hosszas, 

aprólékos előkészítő, egyeztető munka eredménye, melynek vit{j{hoz t{rsítható a 

könyvvizsg{lói véleményezés. Röviden besz{molt arról, hogy a koncepció elfogad{sakor 

alapvető célkitűzés volt a költségvetési egyensúly biztosít{sa, s a szakbizotts{gok, köztük a 

Pénzügyi Bizotts{g feladat{v{ v{lt az ehhez szükséges lépések meghat{roz{sa. Megjegyezte, 

hogy az {llami normatív{k megismerését követően enyhült a költségvetési érzékenység (b{r 

az SZJA visszaoszt{s mértéke alulmarad a tervezettnek), de l{thatóv{ v{lt, hogy vannak 

olyan feladatok, melyeket nem tud az önkorm{nyzat v{ltozatlan feltételek mellett 

tov{bbvinni, s hozz{ kell nyúlni a struktúr{hoz, létsz{m csökkentésekkel, z{rol{sokkal. 

Áll{st foglalt amellett, hogy az egyensúlyi helyzet kezeléséhez nem lehetett jövőbeli célként 

figyelembe venni a közel 30 MFt-os hitelfelvételt, mint megold{st, hiszen az önkorm{nyzat 

teljesítőképessége ennek hat{rt szab. Kiemelte, hogy a költségvetés sok szigorú javaslattal él, 

priorit{sként kezeli a bevételképzés növelését (pld. adópolitika) s a kiad{s csökkentés (pld. 

személyi {llom{ny {talakít{sa) elérését.  Megjegyezte, hogy a 2011 évi költségvetés tov{bbi 

jellemzője a kock{zati faktor, melyet al{t{maszt többek között az ingatlanértékesítésből 

sz{rmazó bevétel sz{msora. Meg{llapította, hogy a költségvetés az egyensúlyi helyzet 

megteremtéséhez 5.072 eFt működési hitel felvétellel sz{mol, s ez{ltal v{lik az 

végrehajthatóv{. 

Előadta, hogy vannak olyan együttműködések, példaként említette az alulfinanszírozott 

{ltal{nos iskol{t, melynél a költségvetés többletkiad{sokkal sz{mol (25 MFt), de 

hangsúlyozta, hogy amíg a település lakoss{ga a működtetést igényli, az önkorm{nyzat e 

feladat{t el fogja l{tni. 

Kijelentette, hogy a v{llalt feladatok végrehajthatóv{ tételéhez szükséges a hi{nykezelési 

terv, melyben keresni lehet azokat a lehetőségeket is, hogy mit és hogyan lehet gazdas{gosan 

megvalósítani. Példaként említette a takarít{s kiszervezését, az üzemélelmezés 

problém{j{nak kezelését.  
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Hozz{tette, hogy a centraliz{lódó közigazgat{si feladatok miatt kil{t{sba helyezett 

{llamigazgat{si feladatelvon{sok is {talakíthatj{k a személyi {llom{nyt, s jelenleg is van 

létsz{mleépítésre tett javaslat, z{rol{s al{ kerülhet feladathoz rendelt munkakör. 

Véleménye, hogy szigorú gazd{lkod{s mellett olyan gyakorlat követése a cél, mely életképes 

üzemméretet biztosít, s a jövőt illetően kitörési pontként szolg{lhat annak eldöntése, hogy 

gazdas{gi hozadék mitől v{rható (pld. önkorm{nyzati kistérségi együttműködés).                 

2011 évre vonatkozóan {ll{st foglalt amellett, hogy a civil közösségekre sz{mít, mert ők 

olyan erőt képviselhetnek, melyek segíthetik a költségvetés végrehajt{s{t.  

A szakbizotts{gok {ltal is többszörösen t{rgyalt, formai és tartalmi követelményeknek eleget 

tevő költségvetés véleményezésére felkérte Dr. G{l J{nos könyvvizsg{lót.  

 

Dr. G{l J{nos könyvvizsg{ló, a Magyar Könyvvizsg{lói Kamara Heves Megyei Elnöke 

köszöntötte az ülés valamennyi résztvevőjét. Előadta, hogy a könyvvizsg{lói jelentés 

elkészült, s meg{llapítható, hogy alapos, szakmailag a jogszab{lyoknak eleget tevő 

költségvetés össze{llít{s{ra került sor, melyben 5 MFt az az összeg, mely az egyensúly 

helyre{llít{s{hoz még szükséges. Kiemelte, hogy a költségvetés a Polg{rmesteri Hivatal, az 

intézmények, a község üzemeltetését hivatott biztosítani, mindemellett reményét fejezte ki 

abban, hogy a szakbizotts{gok, a civil szervezetek is segítik a vezetést a település hatékony 

működtetésében. Bizalm{t fejezte ki az ir{nt, hogy lesznek olyan központi intézkedések, 

melyek helyre tudj{k hozni az önkorm{nyzatokat a feladataik ell{t{s{hoz. Megjegyezte, 

hogy szeretne többször tal{lkozni a települési tisztségviselőkkel és képviselőkkel azért, hogy 

a tapasztalatok, az inform{ció{raml{s mellett elősegíthető legyen a feladatok maradéktalan 

ell{t{sa. A költségvetés elfogad{s{t javasolta. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester köszönte a könyvvizsg{lói jelentéshez fűzött véleményt, s 

kijelentette, hogy szakmai elismerésnek tartja az elnök úr személyes közreműködését a 

könyvvizsg{lói feladatell{t{s terén. 

Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Bóta L{szló képviselő, a pénzügyi és településüzemeltetési bizotts{g elnöke előadta, hogy az 

elmúlt 1-2 hónapban az intézmények teljes {ttekintésére került sor. Fontosnak ítélte, hogy az 

elkövetkező gazdas{gi programban a megújuló energi{kkal is foglalkozni kell, mindemellett 

a p{ly{zatokat is {t kell tekinteni költségcsökkentés ok{n.  

Felhívta a figyelmet, hogy a képviselői tiszteletdíj csökkentés is tartalma az előterjesztésnek, 

mivel a Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizotts{g javaslatot tett a képviselők és a nem 

képviselő bizotts{gi tagok tiszteletdíj{nak 25%-os csökkentésére. 

 

A bizotts{g részéről a költségvetést elfogad{sra javasolja. 

 

Pusk{rné Ujv{ri Katalin képviselő, a szoci{lis és közoktat{si bizotts{g részéről a 2011. évi 

költségvetést elfogad{sra javasolja. 

 

Dr. Kecskés Tibor G{bor képviselő, az ellenőrzési, jogi és ügyrendi bizotts{g részéről a 

költségvetést elfogad{sra javasolja. 
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Böjt L{szló képviselő előadta, hogy több észrevételt kapott a falu tv megszüntetése miatt, 

hiszen az idősebb koroszt{lynak ez volt a Kisbíró újs{g mellett az egyetlen kommunik{ciós 

forr{sa. Megjegyezte, hogy ezt a döntést a költségvetés össze{llít{sakor  költséghatékonys{gi 

szempontok indokolt{k, mellyel egyetért, viszont szükségesnek ítélte az internetes honlap 

megfelelő szintre hoz{s{t. Hozz{tette, hogy a hi{ny csökkentése miatt minden területet {t 

kellett tekinteni, azonban érdekek, pozíciók sérülése nélkül nem lehet a hi{nyt kezelni.           

A költségvetés elfogad{s{t javasolta. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester egyetértett Bóta L{szló képviselővel a megújuló energia felvetése 

t{rgy{ban. Böjt L{szló képviselő falu tv-vel összefüggő jelzésére v{laszként előadta, hogy a 

kommunik{ciós eszközök {talakít{sa fontos lépés volt, hiszen az internet adta lehetőségeket 

ki kell haszn{lnia az önkorm{nyzatnak.  

M{s kérdés, észrevétel, javaslat nem lévén Kisari Zolt{n polg{rmester szavaz{st rendelt el. 

 

Szavaz{s 

 

A képviselők egyhangúlag (6:0) elfogadt{k az al{bbi rendeletet: 

 

Ostoros Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 

 

Az Önkormányzat az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. 

törvény 65. §-a, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) 

Kormányrendelet 36. §-a alapján, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését 

meghatározó 2010. évi CLXIX. törvény figyelembevételével az Önkormányzat és a 

részben önálló költségvetési szervek 2011. évi költségvetéséről a következő rendeletet 

alkotja:  

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed: 

a.) az Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira, a Polgármesteri 

Hivatalra, 

b.) a Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési 

szervekre. 

1. §. 

 

(1) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

  bevételi főösszegét    255 038 ezer Ft-ban 

  kiadási főösszegét    255 038 ezer Ft-ban 

állapítja meg. 
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(2) A 2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét az 

1.,  működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét  az 1/a., 

felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét az 1/b, 

fejezet, illetve címrend szerint pedig a 23. számú  melléklet tartalmazza. 

 

3. § 

 

(1) Az Önkormányzat az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi 

forrásként az alábbiak szerint határozza meg: 

 adatok ezer Ft-ban 

 I.  Működési bevételek                           148.807 

II. Támogatások          44.988 

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek      11.380 

 IV. Támogatás értékű működési bevételek       44.791 

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok 

értékesítésének, kibocsátásának bevétele       -------- 

VI. Hitelek                     5.072 

 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek          -------- 

  Bevételek főösszege:                  255.038 

 

(2) A bevételek részletezését a 2-8. számú mellékletek tartalmazzák. 

4. § 

 

(1) Az Önkormányzat az 1. §-ban meghatározott kiadási főösszegek részletezését 

az alábbiak szerint határozza meg: 

adatok ezer Ft-ban 

 VIII. Önállóan működő költségvetési szervek 

  működési kiadásai          50.078 

IX. Önállóan működő költségvetési szervek 

     felhalmozási kiadásai        ------- 

 X. Önkormányzat működési kiadásai               112.964 

 XI. Önkormányzat felhalmozási kiadásai      41.214 

 XII. Önkormányzat szociális kiadásai             7.251 

XIII.  Működési célra átadott pénzeszközök        29.171 

XIV. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök    -------- 

XV. Hitel- és kölcsöntörlesztés          11.144 

XVI. Tartalékok               3.216 

XVII. Beruházás        --------- 

Kiadások főösszege:         255.038 

 

(2) A részben önálló költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat működési és 

felhalmozási kiadásait a 9-12. számú mellékletek tartalmazzák. 

 

(3) Az Önkormányzat szociális kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza. 

 



 10 

(4) A működési célra államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközöket, 

illetve támogatás értékű kiadásokat a 14.  számú melléklet tartalmazza. 

 

(5) A felhalmozási célra átadott pénzeszközöket a 15. számú melléklet tartalmazza. 

 

(6) A 2011. évben esedékes hitel- és kölcsöntörlesztéseket a 16. számú melléklet 

tartalmazza. 

(7) A költségvetés  

                általános tartaléka          554 e Ft,  

                céltartaléka                   2.662 e Ft a 17. számú melléklet szerint. 

 

(8) A több évre szóló kötelezettségeket a 18. számú melléklet tartalmazza. 

 

(9) A részben önálló költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal 

létszámadatait a 19. számú melléklet, a közfoglalkoztatottak átlagos 

létszámadatait a 19/A. melléklet tartalmazza. 

 

(10) A költségvetési évet követő két év várható előirányzatát a 20. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

(11) A 2011. évi előirányzat-felhasználási tervet a 21. számú melléklet tartalmazza. 

 

(12) A címrendet a 22. sz. melléklet, a 2011. évi költségvetés bevételeinek és 

kiadásainak pénzforgalmi mérlegét címrend szerint a 23. sz. melléklet 

tartalmazza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5. § 

 

(1) Az 1. §-ban meghatározott főösszeg 5.072 e Ft hiányt tartalmaz. 

 

(2) Az Önkormányzat a hiány rendezésére 5.072 e Ft működési hitelfelvételt 

irányoz elő.  

 

(3) A hitel felvételéről az Önkormányzat későbbi időpontban hozza meg döntését. 

 

6. § 

 

(1) A jóváhagyott előirányzatokon belül az átcsoportosítás az SZMSZ 3. számú 

melléklete szerint történhet. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítás többletkiadással nem járhat. 
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(3) Az évközben engedélyezett pótelőirányzatokról – ha az érdemi döntést igényel 

– a polgármester előterjesztésében az Önkormányzat dönt. 

 

(4) Az e §-ba foglalt átcsoportosításokról, a központi pótelőirányzatokról – 

negyedévente – a negyedévet követő első testületi ülésen a polgármester köteles 

beszámolni és egyidejűleg javaslatot tenni a költségvetési rendelet 

módosítására. 

 

7. § 

 

(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát – a 

jogszabályi előírások betartása mellett - a polgármesterre átruházza. 

 

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a polgármester köteles az 

Önkormányzatnak beszámolni. 

 

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntéseknek megfelelő 

hitelszerződések aláírására, az e rendelet 12. számú melléklet meghatározott 

keretek között a pályázati önerőről szóló nyilatkozatok kiadására.  

 

8. § 

 

(1) A képviselők tiszteletdíja a megállapított 100 %-os mértékről 75 %-os mértékre 

 csökken.  

(2) Az (1) bekezdésnek megfelelően az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/1995. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete 

helyébe e rendelet 24. melléklete lép. 

 

9. § 

 

A polgármesteri hivatal által foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők 

bruttó cafeteria-kerete a 2011. évben érvényes köztisztviselői illetményalap 5-

szöröse. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és 

munkavállalók kerete – közfoglalkoztatottak kivételével – évi nettó 72.000.- Ft.  

 

       10. § 

 

(1) Az éves költségvetés végrehajtását 

 az alapító okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint az 

intézményi szervezeti és működési szabályzatban részletezett 

feladatkörökben és kötelezettségek mellett, 

  a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű 

használata követelményeinek érvényesítésével,  
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 a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások 

betartásával  

kell biztosítani. 

(2) Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, valamint az önállóan működő 

költségvetési szervek vezetőit a 2011. évben előírt bevételek és jóváhagyott 

kiadások teljesítésére. 

11. § 

A magánszemélyek kommunális adójából származó bevételt az Önkormányzat 

felhalmozási célra használja fel.  

 

12. § 

(1) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. 

január 1. napjától kell alkalmazni. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről és a részben önálló költségvetési szervek értesítéséről 

– a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatokra vonatkozóan – a jegyző 

értesíti. 

 

 Kisari Zoltán        Vasas Ágostonné 

 polgármester                      jegyző 
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4.B. Napirendi Pont 

Javaslat a 2011. évi költségvetés végrehajt{s{t segítő intézkedésekre (ír{sos anyag a 

mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester kérte Vasas Ágostonné jegyzőt ismertesse a napirendet. 

 

Vasas [gostonné jegyző előadta, hogy az előterjesztés a 2011. évi költségvetéshez 

kapcsolódik. Megalkot{sa sor{n sz{mtalan feladat {ttekintésre került, s hozz{tette, hogy az 

elmúlt ülések alkalm{val két területet illetően m{r döntés is született a költségvetési 

egyensúly megtart{sa érdekében: 1.) temető üzemeltetésre közszolg{ltat{si szerződés jött 

létre, 2.) megvalósult a helyi kommunik{ciós csatorna {tszervezése. Kijelentette, hogy a 

pénzügyi bizotts{g t{rgyalt még egy területet, melyet javaslatként meg is fogalmaz, ez az 

építéshatós{gi feladatok helyi ell{t{s{nak a megszüntetéséről szól. Megjegyezte, hogy több 

hetes egyeztetés mellett a bizotts{g {ttekintette valamennyi intézmény, szervezet 

tevékenységét, amely működéséhez az önkorm{nyzat fedezetet biztosít, s ennek egyik 

döntési alternatív{ja az építéshatós{g megszüntetése. Hozz{tette, hogy a javaslat szerint a 

feladatell{t{s 2011. febru{r 28-ai hat{llyal kerülne megszüntetésre. 

Előadta, hogy a kiad{sok teljesítésénél szigorú takarékoss{g elvének betart{sa indokolt, 

hiszen e feszített költségvetés végrehajt{s{ra m{sképp nincs mód. Hozz{tette, hogy jelentős 

{remelkedés figyelhető meg az energia{rak, élelmiszer{rak tekintetében, és ezek 

kigazd{lkod{sa csak az említett szigorú takarékoss{gi intézkedések mellett kezelhető.  

Röviden a pénzügyi bizotts{g egyéb kezdeményezéseiről szólt, melyben hangsúlyt fektetett 

az al{bbiakra: - tov{bb kell vizsg{lni az intézményeket, - tov{bbi 1.7 MFt-os megtakarít{st 

kell elérni személyi, dologi kiad{sokkal, - üzemélelmezés-, intézmények takarít{sa-, helyi 

kézbesítés kiszervezési lehetőségeit meg kell vizsg{lni. Áll{st foglalt amellett, hogy fokozott 

figyelmet kell fordítani az adókintlévőség behajt{s{ra, illetve fokozni kell a településtisztas{g 

megóv{sa végett indokolt bírs{gol{si technik{t.  

Kijelentette, hogy p{ly{zati lehetőségek függvényében {t kell tekinteni a település nagyobb 

rendezvényeit, s szólt az alapítv{nyi t{mogat{si kérelmek engedélyezésének új szab{lyoz{si 

javaslat{ról. 

Kérte a hat{rozati javaslat elfogad{s{t. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester hozz{tette, hogy a takarékoss{g fontos kényszerítő eszköz, s 

valamennyi, az előterjesztésben szereplő döntési javaslat, pld. adópolitik{ban új szemlélet 

igénye, p{ly{zatok kihaszn{l{sa a nagyobb rendezvényeknél, testvértelepüléssel összefüggő 

feladatok {ttekintése stb. fontos eleme a költségvetés végrehajthatóv{ tételének. 

Kérte kérdés, észrevétel, javaslat megtételét. 

 

Böjt L{szló képviselő az adókintlévőséghez kacsolódóan előadta, hogy az elmúlt években 

nagyobb mértékű volt az elmarad{s, mint tavaly, s jelenleg a gépj{rmű-, valamint iparűzési 

adó befizetése terén nagyobb fegyelem figyelhető meg. Véleménye, hogy a problém{t 

kommun{lis adófizetés terén l{tja, mert az egyes h{tr{nyos helyzetű lakosokn{l a fellépés 

nehezebbé v{lhat. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester köszönte a hozz{szól{sokat, s több kérdés, észrevétel, javaslat 

nem lévén szavaz{st rendelt el. 
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Szavaz{s 

 

A képviselők egyhangúlag (6:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

12/2011. (II.14.) sz{mú  

Képviselő-testületi Hat{rozat 

 

T{rgy: A 2011. évi költségvetés végrehajt{s{t segítő intézkedések 

 

A 2011. évre szóló költségvetésből meg{llapítható, hogy az Önkorm{nyzat csak 

alapszinten és hitel felvételével – tudja biztosítani az ön{llóan működő költségvetési 

szervek valamint a Polg{rmesteri Hivatal működését és a település üzemeltetését. 

Mind a bevételi, mind a kiad{si oldal rendkívül feszített, amely tervszerű és fegyelmezett 

végrehajt{st igényel.  

 

Ostoros Község Képviselő-testülete a 2011. évre elfogadott költségvetés eredményes 

végrehajt{sa érdekében az al{bbiakat hat{rozza: 

 

1.) A végrehajt{s sor{n a kiad{sok teljesítésénél a szigorú takarékoss{g elvét kell 

érvényesíteni. 

  

Felelős: Polg{rmester 

 Hat{ridő: folyamatos  

 

2.)  [t kell tekinteni az intézmények működését és tov{bbi racionaliz{l{sokat kell 

végrehajtani úgy, hogy ennek folyt{n a költségvetésben szereplő hi{nyhoz képest 

tov{bbi 1,7 millió forintos megtakarít{st kell elérni. Ennek érdekében: 

a) Meg kell vizsg{lni az üzemélelmezés v{llalkoz{sba ad{s{nak 

lehetőségét. 

 

Felelős:    polg{rmester, jegyző 

Hat{ridő: 2011. {prilis 30. 

 

b) Meg kell vizsg{lni az intézmények takarít{sa és a helyi postai 

kézbesítés kiszervezésének lehetőségét 

 

Felelős:    polg{rmester, jegyző 

Hat{ridő: 2011. {prilis 30. 

3.) A telekértékesítésből befolyó bevételeket elkülönítetten kell nyilv{ntartani. A 

bevételből a költségvetésben meghat{rozott felhalmoz{si és beruh{z{si célra 

biztosítható az önerő, az esetlegesen ezen felül befolyó bevételről a Képviselő-testület 

egyedi döntéssel hat{roz.  

 

 Felelős: polg{rmester 

 Hat{ridő: értelemszerűen 
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4.) Fokozott figyelmet kell fordítani az adókintlévőségek, kiemelten a kommun{lis 

adókintlévőségek behajt{s{ra.  Valamennyi adókintlévőség felülvizsg{lata sor{n az 

elévült adótartoz{sokat törlés célj{ból a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 

 

 Felelős: jegyző   

Hat{ridő: folyamatos, előterjesztésre 2011. november 30.  

 

5.) Koncepciót kell kialakítani az alapfokú oktat{s jövőbeni működtetésére vonatkozóan. 

 

Felelős: polg{rmester 

Hat{ridő: m{jus 31.  

 

6.) Településünk rendezettebbé tétele, külső megjelenésének javít{sa, tisztas{ga, 

vagyon{nak megóv{sa érdekében – a településőri szolg{lat bevon{s{val - fokozni kell 

a környezetet szennyezőkkel szembeni fellépést (lakókörnyezet rendben tart{s{nak 

elmulaszt{sa, illeg{lis hulladék-elhelyezés, stb.). A szakbizotts{g saj{tos eszközeivel 

(helyszíni bej{r{sok, jelzés) segítse elő az  alkalmazott szankcion{l{s hatékonys{g{t. 

 

 Felelős: PTÜF Bizotts{g elnöke, jegyző 

 Hat{ridő: folyamatos  

 

7.) A pénzügyi és p{ly{zati lehetőségek függvényében {t kell szervezni a település 

nagyrendezvényeit, valamint a nemzetközi testvérkapcsolat ez évi programjait és 

javaslatot kell tenni esetleges racionaliz{l{sra.  

 

 Felelős: polg{rmester, művelődésszervező 

Hat{ridő: 2011. m{jus 31. 

 

8.) A külsős Alapítv{nyok – a költségvetésben biztosított keret erejéig – csak abban az 

esetben részesíthetők t{mogat{sban, amennyiben ell{totti körük Heves megyére 

kiterjed és az {ltaluk megfogalmazott t{mogat{si igény konkrétan Heves megyei 

célhoz köthető. 

 

Felelős: polg{rmester 

Hat{ridő: folyamatos 

 

9.) A Képviselő-testület az Eger Megyei Jogú V{ros {ltal, kihelyezett munkakörben 

Ostoroson ell{tott építéshatós{gi feladatok finanszíroz{s{t 2011. 02. 28-i. hat{llyal 

megszünteti. A foglalkoztat{s költségeit a 2011. évi költségvetés ezen hat{ridőig 

biztosítja. A döntésről azonnal t{jékoztatni szükséges Eger Megyei Jogú V{ros 

Polg{rmesteri Hivatal{t a szükséges döntések meghozatala érdekében. 

 

      Felelős: polg{rmester 

      Hat{ridő: azonnal, illetve 2011. {prilis 31. 
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5. Napirendi Pont 

Javaslat a „Lemhényi” testvérkapcsolat 2011. évi tervére (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester felkérte Dér Attila művelődésszervezőt ismertesse az 

előterjesztést. 

 

Dér Attila művelődésszervező elölj{rój{ban kijelentette, hogy jelen költségvetési helyzetben 

nehéz a tém{ról szólni. Véleménye, hogy a javaslatban prób{lt olyan lehetőségeket v{zolni, 

amely a testvérkapcsolatot fenntartja és fejleszti. Megítélése szerint, ha azt a lemhényi 

képviselő-testület is megfelelőnek tartja, a későbbi évekre szóló évenkénti egyszeri 

tal{lkoz{s, felv{ltva Ostoros, Lemhény településen, valamint az iskolai csereprogram 

javaslata segítheti a jól működő testvérkapcsolat elmélyítését. Elmondta, hogy az idei évi 

lemhényi meghív{s a Pünkösdi ünnep köré szerveződne, véleménye szerint ehhez a felnőtt 

lakoss{g, s civil vonal is megmozdítható lenne. Hozz{tette, hogy fentieken túlmenően az 

előterjesztés egyéb alternatív javaslatokat is megjelöl, melyeknél fontosnak ítélte a p{ly{zati 

lehetőségek figyelemmel kísérését.  

 

Kisari Zolt{n polg{rmester az előterjesztés vizsg{lat{t kérte, melyhez hozz{fűzte, hogy a 

gyermekek csereüdültetési programj{t tov{bb kell vinni, s a programkín{lat bővítését (pld. 

Balatoni program) is szükségesnek tartja. Kérte annak eldöntését, hogy kell-e minden évben 

oda-vissza deleg{ciót küldeni a településeknek. Véleménye, hogy a 2011. évi kiutazó csoport 

összetételében a civil szervezeteket ir{nyító személyeknek javasolt utaznia a kapcsolatépítés 

miatt (pl. vöröskereszt, nyugdíjas klub) Hozz{tette, hogy a hordótető-építés pótl{sa 

elmarad{sa településünknek, ezt a stratégiai döntéstől lev{lasztottan kéri kezelni. 

 

Böjt L{szló képviselő t{mogatja az iskolai csereprogramot, véleménye, hogy ez a 

gyermekeknek életre szóló élményt jelent. T{mogatta a polg{rmester azon javaslat{t is, mely 

a civil szervezetek utaztat{s{t helyezi előtérbe azzal, hogy a kör bővítését az óvónőkkel és 

pedagógusokkal kellene kiegészíteni. Az évenkénti egyszeri tal{lkoz{st elfogadhatónak 

ítélte, s megjegyezte, hogy aki a képviselő-testületből utazni kív{n, az önköltség v{llal{sa 

mellett tegye. 

 

Bóta L{szló képviselő előadta, hogy még nem j{rt Lemhényben, lehetőség szerint az idén el 

kív{n utazni. Véleménye, hogy szervezési szempontokat tekintve a p{ly{zati lehetőségeket 

érdemes keresni, s a meghív{st úgy időzíteni, amikor a településünk tud a résztvevő 

deleg{ció sz{m{ra értékes programot nyújtani. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester köszönte a hozz{szól{sokat, s összefoglalta az elhangzott 

javaslatokat, melyben szólt az évenkénti egyszeri tal{lkoz{s, a gyermek csereüdültetés        

oda-vissza biztosít{s{ról, s az idén utazó deleg{ció összetételéről. Kérése a napirend 

előterjesztője felé, hogy a lemhényi testvértelepülést t{jékoztassa az új rendszerre történő 

{ttérés igényéről. 

M{s kérdés, javaslat nem lévén Kisari Zolt{n polg{rmester szavaz{st rendelt el. 
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Szavaz{s 

 

A képviselők egyhangúlag (6:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

13/2011. (II.14.) sz{mú  

Képviselő-testületi Hat{rozat 

 

T{rgy: A „Lemhényi” testvérkapcsolat 2011-re, valamint az elkövetkező évekre szóló 

ir{nyvonal{nak meghat{roz{sa 

 

Az Önkorm{nyzat Képviselő-testülete Dér Attila művelődésszervező előterjesztése 

mellett  megt{rgyalta a Lemhényi testvértelepülési kapcsolat tov{bbépítésének 

lehetőségeit, melyben az al{bbi döntéseket hozta: 

 

1.) 2011 évben a képviselő-testület elfogadja a pünkösdi ünnep köré szervezett 

meghív{st oly módon, hogy a központi deleg{ció (14-16 fő) összetételében a 

településünk civil szervezeteinek képviselői, pedagógusok, óvónők 

részvételére sz{mít. 

2.) 2011 évben, amennyiben a p{ly{zati forr{sok adta lehetőségek 

kihaszn{l{s{val anyagi fedezet rendelkezésre {ll, településünk augusztus 

20-ai rendezvényeire építve viszontl{togat{sra kéri fel a képviselő-testület a 

lemhényi deleg{ciót.  

3.) 2012 évtől az Önkorm{nyzat képviselő-testülete a kapcsolat építését, ez{ltal 

az együttműködési meg{llapod{st úgy kív{nja {tszervezni, melyben a két 

település évente egy alkalommal tal{lkozik hivatalos keretek között úgy, 

hogy az egyik évben Lemény, m{sik évben Ostoros a vendégl{tó település. 

4.) A képviselő-testület a gyermek csereüdültetési programot tov{bb kív{nja 

folytatni, ez{ltal évenként mindkét település biztosítja a program sikeres 

megvalósul{s{t. 

 

Hat{ridő: azonnal, folyamatos 

Felelős: Polg{rmester, Jegyző 

 

6. Napirendi Pont 

Egyéb ügyek, indítv{nyok 

6.1) Rendelet-tervezet a szoci{lis igazgat{sról és szoci{lis ell{t{sokról szóló 

18/2009. (XII.1.) önkorm{nyzati rendelet módosít{s{ról (ír{sos anyag a 

mellékletben) 

 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester kérte Vasas Ágostonné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendet. 
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Vasas [gostonné jegyző röviden összegezve előadta, hogy 2 témakör miatt v{lt szükségessé 

a rendelet módosít{sa; - aktív korúak ell{t{s{nak jogszab{lyi környezete megv{ltozott, ezért 

új elnevezés {tvezetése v{lt szükségessé, illetve a jogszab{ly lehetőséget biztosít arra, hogy 

az önkorm{nyzat helyi rendeletben szab{lyozza azon feltételeket, melyek megléte esetén 

nyújtható bérpótló juttat{s pld. ell{t{s jogosultja részére előír{s lehet lakókörnyezetének 

rendben tart{sa. Kérte a módosító javaslat elfogad{s{t. 

 

Böjt L{szló képviselő kérdése, hogy mi a helyzet a jogosult ingatlana előtti {rok tisztít{s{t, 

rendben tart{s{t illetően. 

 

Vasas [gostonné jegyző v{lasza, hogy a rendelet-tervezet tartalmazza az ingatlan kerítésén 

kívül hat{ros terület, j{rda, {rok rendben tart{si kötelezettségét. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester több kérdés, észrevétel nem lévén szavaz{st rendelt el. 

 

Szavaz{s 

 

A képviselők egyhangúlag (6:0) elfogadt{k az al{bbi rendeletet: 

 

Ostoros Község  Önkormányzatának 

5/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 18/2009.(XII.1.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás 

alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 18/2009.(XII.1.) önkormányzati 

rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 

 

A rendelet 8. §-a helyébe az alábbi 8. § lép:  

 

„Aktív korúak ellátása 

8. § 

 

(1) A jegyző aktív korúak ellátására vonatkozó jogosultságot állapít meg annak az aktív 

korú személynek, aki az Szt. 33-37. §-aiban megfogalmazott feltételeknek megfelel. A  

jogosultság feltételeként előírja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás 

jogosultja a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása érdekében köteles az általa 

életvitelszerűen lakott házat, annak udvarát, kertjét, a kerítéssel kívül határos területet, 

árkot, járdát tisztán tartani.   
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(2) A jegyző rendszeres szociális segélyt állapít meg a kérelmezőnek, akiaz Sztv. 37. § (1) 

bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel, illetve annak az aktív korúak 

ellátására jogosult személynek, akit családi körülményeire, egészségi vagy mentális 

állapotára tekintettel a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot végző orvos 

alkalmatlannak talál a közcélú munka végzésére.   

  

(3) Az Sztv. 37. § (1) bekezdésének b)-d) pontjaiban meghatározott személy a rendszeres 

szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles. Az 

együttműködésre kijelölt szerv: Alapszolgáltatási Központ (Ostoros, Kossuth tér 3.) 

  

(4) Az  Alapszolgáltatási Központtal együttműködőnek minősül, aki: 

a) a támogatást megállapító határozat kézhezvételét követő 15 napon belül 

nyilvántartásba veteti magát, 

b) legalább háromhavi megjelenési kötelezettségének eleget tesz, 

c) közreműködik a személyre szabott beilleszkedést segítő program 

kidolgozásában, 

d) a program végrehajtását célzó megállapodást – a nyilvántartásba vételt követő 

60 napon belül – a szervvel megköti, 

e) közreműködik a foglalkoztatását gátoló vagy korlátozó egyéb tényezők 

felszámolásában (gyógykezelés, családi kapcsolatok, lakhatási problémák 

kezelése,) 

f) eleget tesz a d) pont szerinti megállapodásban előírtaknak, részt vesz az előírt 

foglalkozásokon, a felajánlott képzésben, oktatáson, 

g) a felajánlott munkalehetőséget elfogadja. 

 

 

(5) A beilleszkedést segítő program típusai: 

a) kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel, 

b) mentálhigiénés, életmódot formáló egyéni és csoportos foglalkozásokon való 

részvétel , 

c)  egyéni készség-, és képességfejlesztő foglalkozásokon való részvétel, 

d)  életvezetési tanácsadás, 

e) munkavégzésre felkészítő programban való részvétel, 

f) képzési, átképzési program, 

g) munkalehetőség elfogadásával munkavégzés. 

 

(6) Az együttműködésre kijelölt szerv felveszi a kapcsolatot, illetve folyamatos 

kapcsolatot tart azokkal a szervekkel, amelyek a beilleszkedést segítő programok 

intézményi hátterét biztosítják. Az együttműködésre kijelölt szerv köteles tájékozódni 

a beilleszkedési programok megvalósításához szükséges intézményi lehetőségekről, a 

szociális intézményhálózat szolgáltatásairól, a munkaügyi központok képzéseiről, stb. 

 

(7) A nem foglalkoztatott személy az együttműködési kötelezettségét megszegi, ha a (3) 

bekezdés a)-g) pontjaiban foglaltakat nem teljesíti. 

 

(8) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén az Alapszolgáltatási Központ 

munkatársa: 

a) három munkanapon belül írásban megkeresi a jogosultat, amelyben tájékoztatást 

kér az együttműködési kötelezettség megszegésének okáról, tájékoztatást ad az 

együttműködési kötelezettség megszegésének következményeiről, 
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b) vizsgálja a mulasztás okát és amennyiben az együttműködésre kötelezett személy 

önhibáján kívül nem tett eleget kötelezettségének, megkezdi, illetve folytatja az 

együttműködést, ha önhibájából nem tett eleget kötelezettségének, soron kívül 

értesíti a jegyzőt az együttműködés létrejöttének elmaradásáról, illetve 

megszegéséről.  

 

(9) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a személynek, 

aki a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az Alapszolgáltatási 

Központtal fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül 

ismételten megszegi.  

 

2. § 

 

Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba 

 

Kisari Zoltán         Vasas Ágostonné 

polgármester                jegyző 

 

 

6.2) Javaslat a 2070588949 azonosító sz{mú, „IKSZT kialakít{sa és működtetése” 

p{ly{zat közbeszerzési folyamat{nak elindít{s{ra (ír{sos anyag a 

mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester az Integr{lt Közösségi Szolg{ltató Tér program {tépítési 

jövőképét Dér Attila művelődésszervező közreműködése mellett folyamat{br{k kivetítésével 

szemléltette. Röviden ismertette a program pénzügyi h{tterét, s a p{ly{zatban rögzített 

v{llal{si kötelezettségeket. Előadta, hogy a kor{bbi képviselő-testületi döntésnek 

megfelelően a mai napon került lesz{llít{sra a tender terv 8 pld-ban, ez{ltal {razatlan 

költségvetéssel a közbeszerzési elj{r{s indíthatóv{ v{lik. Felkérte a tisztségviselőket, hogy 

adjanak felhatalmaz{st az elj{r{s megindít{s{ra. 

 

Dér Attila művelődésszervező a program tervezési f{zis{t ismertette, melyben kiemelte, 

hogy olyan épület fog létesülni, mely küllemében illő környezetéhez. V{zolta a fejlesztés 

főbb elemeit; nyíl{sz{ró csere, új vizesblokk, kis konyha létesítése, nagyterem {talakít{sa. 

Véleménye, hogy a fejlesztés megvalósul{s{val teret kaphatnak különböző rendezvények, 

b{r a szabadon v{llalt tevékenységek mellett kötelező szolg{ltat{sok nyújt{sa is része a 

programnak. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester hozz{tette, hogy a padl{stér későbbi program keretében v{lik 

kezelhetővé, most az akad{lymentesítés ok{n ez nem része a fejlesztésnek. 

 

Böjt L{szló képviselő kérdése, hogy a létesítmény új szaruf{t kap? 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester v{lasza, hogy a fejlesztésnek része a tetőzet {talakít{sa, melynek 

eleme az új szaruf{k beépítése is.  

Több kérdés nem lévén köszönte a hozz{szól{sokat, s szavaz{st rendelt el. 

 

Szavaz{s 



 21 

 

A képviselők egyhangúlag (6:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

14/ 2011. (II.14.) sz{mú 

Képviselő-testületi hat{rozat 

 

T{rgy: 2070588949. azonosító sz{mú - IKSZT kialakít{sa és működtetése – p{ly{zatos 

beruh{z{s elindít{sa 

 

A Képviselő-testület fenti t{rgyú előterjesztést megt{rgyalta és az al{bbi hat{rozatot 

hozza: 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a tisztségviselőit, hogy az IKSZT kialakít{sa és 

működtetése elnevezésű p{ly{zat alapj{n – figyelemmel a 2011. évi költségvetésben 

meghat{rozott pénzügyi ütemezésre - a közbeszerzési elj{r{st indítsa meg.  

 

Az aj{nlattételi felhív{st jóv{hagy{s célj{ból a Képviselő-testület m{rciusi ülésére kell 

előterjeszteni. 

 

Hat{ridő: m{rcius 31.  

Felelős:     Polg{rmester 

 

 

6.3) Besz{moló a Mozgókönyvt{ri szolg{ltat{s teljesítéséről (ír{sos anyag a 

mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester előadta, hogy a mozgókönyvt{ri szolg{ltat{s teljesítéséről 

minden évben precíz t{jékoztat{st kap a Bródy S{ndor Megyei és V{rosi Könyvt{r részéről 

az önkorm{nyzat, mely alapj{n meg{llapítható, hogy részben eszközfejlesztés, részben a 

hi{nyoss{gok pótl{sa valósul meg évenként az ostorosi könyvt{rn{l. 

 

Dér Attila művelődésszervező a kiadott ír{sos előterjesztés mellé szóbeli kiegészítést nem 

kív{nt tenni. 

 

Kisari Zoltán polgármester kérdés, észrevétel nem lévén szavazást rendelt el. 

 

Szavaz{s 

 

A képviselők egyhangúlag (6:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 
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15/ 2011. (II.14.) sz{mú 

Képviselő-testületi hat{rozat 

 

T{rgy: Besz{moló a mozgókönyvt{ri szolg{ltat{s teljesítéséről  

 

A Képviselő-testület fenti t{rgyú előterjesztést megt{rgyalta és az al{bbi hat{rozatot 

hozza: 

 

A Bródy S{ndor Megyei és V{rosi Könyvt{r 2010. évi besz{molój{t a mozgókönyvt{ri 

feladatok teljesítéséről elfogadja. 

 

Hat{ridő: azonnal 

Felelős: Polg{rmester 

 

6.4.A) Javaslat az Által{nos Iskola Pedagógiai Programj{nak fenntartói 

jóv{hagy{s{ra (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester kijelentette, hogy az előterjesztés m{r túljutott egy egyeztetési 

folyamaton, lényege az oktat{si rendszerben lévő gyermekek értékelési mechanizmusa. 

Kérte Vecseri S{ndor tagiskola igazgatót tegye meg szóbeli kiegészítését. 

 

Vecseri S{ndor tagiskola igazgató köszöntötte a megjelenteket. Megjegyezte, hogy a 

témakörben tett javaslat{t ír{sban minden képviselő megkapta. Röviden ismertette a javaslat 

lényegi elemét; az eddigi 1-4 évfolyamon alkalmazott szöveges értékelés mellett 2. évfolyam 

tanév végétől bevezethető a szöveggel és érdemjeggyel történő teljesítményértékelés. 

Véleménye, hogy az új rendszerre történő {ttérés {tl{thatós{got nyújt, emellett segítséget 

nyújthat tov{bbtanul{sn{l is. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester köszönte a szóbeli kiegészítést, s észrevétel, javaslat nem lévén 

szavaz{st rendelt el. 

 

Szavaz{s 

 

A képviselők egyhangúlag (6:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 
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16/ 2011. (II.14.) sz{mú 

Képviselő-testületi hat{rozat 

 

T{rgy: az {ltal{nos iskola Pedagógiai Programj{nak fenntartói jóv{hagy{sa 

 

A Képviselő-testület fenti t{rgyú előterjesztést megt{rgyalta és az al{bbi hat{rozatot 

hozza: 

 

A Képviselő-testület a Dr. Kemény Ferenc [ltal{nos Iskola Pedagógiai Programj{nak 

módosít{s{t a melléklet szerint jóv{hagyja. 

 

Felelős:     Kisari Zolt{n  

                  Vecseri Sándor tagiskola vezető 

Határidő: azonnal 
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   6.4.B) Javaslat   a  Dr.    Kemény   Ferenc  Által{nos  Iskola  és  az  Árp{d   Fejedelem    

              Tagiskola költségvetés-tervezetének jóv{hagy{s{ra kiemelt előir{nyzatonként 

                           (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester t{jékoztatta a képviselő-testülete arról, hogy a jegyző 

bevon{s{val egyeztető t{rgyal{son vett részt az anya- és tagiskola 2011. évi költségvetésének 

előkészítése miatt. Eger Megyei Jogú V{ros ír{sban kérte, hogy Ostoros Önkorm{nyzat 

Képviselő-testülete mind az anyaiskol{ra, mind a tagiskol{ra vonatkozó kiemelt 

előir{nyzatokat hagyja jóv{. Előadta, hogy a mikrot{rsul{son kívüli bej{ró ostorosi tanulók 

ut{n Eger {ltal igényelt önkorm{nyzati kiegészítés tém{j{ban még folyik a vizsg{lód{s, 

ebben még nem l{tja érettnek a helyzetet a döntésre. 

Kérte a napirendhez kapcsolódóan észrevételek, javaslatok megtételét. 
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Mivel kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el Kisari Zolt{n polg{rmester szavaz{st 

rendelt el. 

 

Szavaz{s 

 

A képviselők egyhangúlag (6:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

17/2011. (II.14.) sz{mú  

Képviselő-testületi Hat{rozat 

 

T{rgy: A Dr. Kemény Ferenc [ltal{nos Iskola és az [rp{d Fejedelem Tagiskola 

költségvetés-tervezetének jóv{hagy{sa kiemelt előir{nyzatonként 

 

1.)     A Képviselő-testület a Dr. Kemény Ferenc [ltal{nos Iskola (1. melléklet), valamint 

az [rp{d fejedelem tagiskola (2. melléklet) 2011. évi költségvetés-tervezetét kiemelt 

előir{nyzatonként elfogadja. Az {tadott pénzeszközöket a 2011. évi költségvetés 14. 

melléklete tartalmazza. 

 

Az alapfokú oktat{s jövőbeni működtetésére vonatkozó koncepció előkészítése sor{n 

vizsg{lni kell és döntést hozni arra vonatkozóan, hogy Eger megyei Jogú V{ros {ltal a 

mikrot{rsul{son kívüli bej{ró ostorosi tanulók ut{n igényelt önkorm{nyzati 

kiegészítés milyen körre kiterjesztve és milyen mértékben kerüljön megfizetésre.    

 

Felelős: polg{rmester 

Hat{ridő: m{jus 31.  
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6.5)  T{jékoztató körjegyzőség alakít{s{ra tett intézkedésekről 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester előzményként felvezette, hogy az elmúlt év végén Novaj 

Önkorm{nyzattól megkeresés érkezett Ostoros felé, melyben kérték körjegyzőség 

alakít{s{nak végiggondol{s{t. Előadta, hogy az együttműködés lehetőségeinek {ttekintésére 

testületi felhatalmaz{st kapott, melyben egyértelművé tehető, hogy míg oktat{si, 

egészségügyi vonalon nem, kultúra, sport, közigazgat{s terén kész az együttműködésre 

Novaj Önkorm{nyzata. Áll{st foglalt amellett, hogy a végeredményt illetően komplett 

együttműködés nem v{rható ettől a körjegyzőségtől, majd röviden v{zolta a közigazgat{si 

körzetesítés lényegi elemeit. Véleménye, hogy mindez akkor működhet jól, ha a két település 

óvoda, iskola, s valamennyi intézmény vonatkoz{s{ban képes az együttműködésre. 

Megjegyezte, hogy sport, kultúra vonatkoz{s{ban körjegyzőség nélkül is van                      

Novaj – Ostoros között együttgondolkod{s. 

Kijelentette, hogy m{rciusban a tém{ban döntést kell hozni, és szükségesnek ítélte közös 

képviselő-testületi ülés tart{s{t is. 

 

Bóta L{szló képviselő kérdése, hogy Novaj Önkorm{nyzata kivel működik együtt oktat{si 

intézmény terén? 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester v{lasza, hogy Noszvaj Önkorm{nyzat{val {llnak kapcsolatban. 

 

Böjt L{szló képviselő kérdésként vetette fel, hogy a közigazgat{si együttműködésnek milyen 

eredményei lehetnek? 
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Vasas [gostonné jegyző a különböző területeket vizsg{lva előadta, hogy óvoda, közoktat{s, 

üzemélelmezés terén egyértelmű a szomszéd település nemleges v{lasza az 

együttműködésben. Szoci{lis igazgat{si területnél többletbevétel nem v{rható, s mindkét 

település Polg{rmesteri Hivatal{ban a meglévő létsz{m v{ltozatlanul maradna azzal, hogy 

csak a jegyző személye v{lna közössé. Kiemelte, hogy Novaj nyilatkozata szerint aljegyzőt 

nem kív{n foglalkoztatni, ez{ltal a helyettesítés kérdését is kezelnie kellene az 

önkorm{nyzatnak. 

 

Bóta L{szló képviselő véleménye, hogy az elhangzottak alapj{n nem l{tja értelmét az 

együttműködésnek. 

 

Böjt L{szló képviselő egyetértett az előtte szólóval. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester az elhangzottak összegzéseként elmondta, hogy a végleges 

döntés meghozatala előtt együttes ülés megtart{s{ra kell alkalmat biztosítani                     

Novaj – Ostoros Önkorm{nyzat Képviselő-testületei között. 

 

6.6) Kóbor ebekkel kapcsolatos problém{k bejelentése 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester kérte Dr. Kecskés Tibor G{bor képviselőt, tegye meg 

bejelentését. 

 

Dr. Kecskés Tibor G{bor képviselő előadta, hogy egyre több a településen a kóbor eb, s 

kezelhetetlenné v{lik a probléma. Tapasztalatok azt mutatj{k, hogy az ebek kezdenek 

falk{ban j{rni, ami veszélyes lehet, ezért kérte ebrendészeti szempontból a közös 

gondolkod{st. Hozz{tette, hogy sintér alkalmaz{sa óri{si összeget jelent, m{s megold{s felé 

kell fordulni. 

 

Vasas [gostonné jegyző megjegyezte, hogy az elmúlt évben 26 eFt volt egy kutya befog{sa. 

Véleménye, hogy több h{ztart{sban a kuty{k tart{sa, etetése okozhatja a probléma forr{s{t. 

 

Dr. Kecskés Tibor G{bor képviselő véleménye, hogy az egyik megold{s a chipezés lehetne, 

de kötelezően nem terhelhető a lakoss{g. A chipezés költsége kuty{nként kb. 3800 Ft, a 

leolvasó 70 eFt-ba kerül.  

 

Kisari Zolt{n polg{rmester javaslata, hogy minden ebtartó felé ír{sos figyelemfelhívó levelet 

kell küldeni az ebtart{si szab{lyokkal kapcsolatban, m{srészt t{rgyal{st fog kezdeményezni 

az ebtartó telep vezetőjével. 

 

Mivel több téma, napirend nem volt, Kisari Zolt{n polg{rmester megköszönte a munk{t és 

az ülést bez{rta. 

 

      K.m.f. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<.  <<<<<<<<<<<<<<<<<<.. 

            Kisari   Zolt{n       Vasas Ágostonné 

            Polg{rmester             Jegyző 


