
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 2011. július 25-én Ostoros Község Önkorm{nyzat Képviselő-testületének soros 

üléséről 

 

Jelen vannak: 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{volmaradt: Bóta L{szló, 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.  

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

kiegészítések figyelembevétele mellett. Javasolta új napirendek felvételét, az al{bbiak szerint: 

6.4.) T{jékoztat{s a Heves Megyei Region{lis Hulladékgazd{lkod{si T{rsul{s 2011. június  

21-ei tan{csüléséről, 6.5.) T{jékoztat{s az üzemélelmezés aj{nlatairól, 6.6.) Védőnői Szolg{lat 

elhelyezésének ügye az IKSZT beruh{z{s indul{sa miatt 6.7.) T{jékoztat{s az IFI Klub 

Lemhényi útj{ról. 

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

 

M{s javaslat nem lévén, Kisari Zolt{n polg{rmester kérte a kiegészített napirend elfogad{s{t. 

 

A képviselők egyhangúlag (5:0) elfogadt{k a kiegészített napirendet.  

 

1. 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{nt 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 (5:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 
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75/2011. (VII. 25.) 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 

 

2. Napirendi Pont 

Ostoros Község Önkorm{nyzata Képviselő-testületének …/2011. (VII…) önkorm{nyzati 

rendelete a kitüntetések adom{nyoz{s{ról és alapít{suk rendjéről szóló 10/2010. (VII.27.) 

önkorm{nyzati rendelet módosít{s{ról (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester rövid tájékoztatást adott arról, hogy a képviselő-testület korábbi 

ülésén feladatul adta a kitüntetések adományozásáról és alapításuk rendjéről szóló rendelet 

módosítását egy új kitüntetési forma bevezetése miatt. Jelen előterjesztés – melyet minden 

képviselő megkapott -, ezen feladatnak tesz eleget. Kérte Vasas Ágostonné jegyzőt, hogy 

ismertesse a napirendet. 

 

Vasas Ágostonné jegyző előadta, hogy a rendelet-módosítás elkészült, s felhívta a figyelmet 

az alternatívákra. Kijelentette, hogy a korábbi döntésnek megfelelően a tervezet tartalmazza 

az „Ostoros község nagykövete” kitüntető díjat – társadalmi nagykövet, - kulturális 

nagykövet, - bor nagykövet kategóriákban. Döntést igényel a ciklusonkénti 1, vagy 2 

alkalommal történő adományozás. További kérdés, hogy a kitüntetettek jutalmazása oklevél, 

illetve oklevél és tárgyjutalom formájában valósuljon-e meg. Ebben kérte a képviselő-testület 

döntését. 

 

Puskárné Ujvári Katalin képviselő az önkormányzati ciklusonként 2 alkalommal történő 

adományozást támogatja, így a (2) bekezdés esetében B.) alternatíva elfogadását javasolta. 

Emellett fontosnak ítélte a tárgyjutalom adását is, így a (3) bekezdésnél is a B alternatívát 

támogatta. 

 

Kisari Zoltán polgármester is mindkét esetben a B.) alternatívát javasolta, s a képviselő-

testület majdan eldönti, hogy él-e mindkét lehetőséggel vagy nem. 

 

Vasas Ágostonné jegyző egy módosítást javasolt a 13/A. § (5) bekezdés vonatkozásában,  

hogy amennyiben a tárgyjutalom mellett dönt a képviselő-testület, úgy azon az 

adományozását évét is fel kell tüntetni. Eszerint a bekezdés így szólna: „Az üveg vagy 

porcelán tárgyjutalmon fel kell tüntetni a település címerét, a díj megnevezését, valamint az 

adományozás évét.” 

 

Kisari Zoltán polgármester röviden vázolta a döntési alternatívákat s végül szavazást rendelt 

el. 

 

Szavazás 
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A képviselők egyhangúlag (5:0) elfogadt{k a 13/A.§ (2) bekezdés B.) alternatív{j{t. 

 

Szavaz{s 

 

A képviselők egyhangúlag (5:0) elfogadt{k a 13/A.§ (3) bekezdés B.) alternatív{j{t. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester végül a módosító javaslatokkal együtt a rendelet-tervezet 

elfogad{s{ról kért szavaz{st. 

 

Szavaz{s 

 

A képviselők egyhangúlag (5:0) elfogadt{k az al{bbi rendeletet: 

 

Ostoros Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

14/2011. (VII. 26.)  önkormányzati rendelete 

a kitüntetések adományozásáról és alapításuk rendjéről szóló 10/2010. 

(VII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 

bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 

7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a kitüntetések adományozásáról és alapításuk rendjéről 

szóló …/2010. (VII.27) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A rendelet a következő IV/A. fejezettel, illetve 13/A. és 13/B. §-sal egészül ki: 

 

„4/A. Fejezet 

„Ostoros község nagykövete” kitüntető díj adományozása 

 

13/A. § 

 

(1) „Ostoros község nagykövete” kitüntető díj adományozható annak, aki a településsel 

szoros kapcsolatban áll, tevékenységével segíteni, támogatni tudja a községet 

gazdasági, kulturális és civil vonalon. 

 

(2) A díj három kategóriában „Ostoros község társadalmi nagykövete”, „Ostoros község 

kulturális nagykövete”, „Az ostorosi bor nagykövete” kerülhet adományozásra 

önkormányzati ciklusonként  2 alkalommal. 

     

 

(3) A kitüntetés adományozása során a kitüntetettek számára oklevelet és tárgyjutalmat 

kell átadni. 

 

(4) Az oklevél tartalmazza az adományozó nevét, a díj nevét, a kitüntetett nevét, a 

kitüntetésre való érdemesség rövid indokát, valamint az adományozás idejét. Az 

oklevél díszes kivitelben készül.  
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(5) Az üveg vagy porcelán tárgyjutalmon fel kell tüntetni a település címerét,a díj 

megnevezését, valamint az adományozás évét.   

 

(6) A nagykövetek feladatai:  

a) a település népszerűsítése saját szakterületén, tevékenységén keresztül, 

b) a község érdekeinek, elképzeléseinek, fejlesztéseinek képviselete különböző 

fórumokon, 

c) kulturális és egyéb rendezvényeken megjelenésükkel, szakmai segítségükkel 

emelni az adott esemény rangját, 

d) hazai és nemzetközi színtereken a település népszerűsítése. 

  

13/B. § 

 

Az a kitüntetett, akit bíróság jogerős ítéletével a közügyek gyakorlásától eltiltott, 

érdemtelenné válik a kitüntetésre és azt tőle vissza kell vonni. A kitüntetés egyéb okból 

történő visszavonását a javaslattevők kezdeményezhetik. A visszavonásról a Képviselő-

testület dönt.” 

 

2. § 

 

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

 

Kisari Zoltán         Vasas Ágostonné 

polgármester          jegyző 

 

 

3. Napirendi Pont 

Besz{moló az Ostorosi Napköziotthonos Óvoda 2010/2011. évi munk{j{ról (ír{sos anyag a 

mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy a napirendhez kapcsolódó előterjesztést minden 

képviselő megkapta. Felkérte Rétiné Godó Alíz intézményvezetőt tegye meg a napirendhez 

kapcsolódó szóbeli kiegészítéseit. 

 

Rétiné Godó Alíz képviselő, az intézmény vezetője szóbeli kiegészítést nem kívánt tenni. 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy az előterjesztés szól a 2,5 éves korú gyermekes 

szülők problematikájáról. Kérdése, hogy a CSANA megoldást jelenthetne a szülők számára? 

 

Rétiné Godó Alíz óvodavezető előadta, hogy a 2,5 éves korú gyermekek intézményi 

felvételére az idei évtől jogszabályi lehetőség lenne, viszont a helyi feltételek jelenleg ehhez 

nem adottak. Kijelentette, hogy 15 fős kiscsoportos létszám + 5 fő, már két kiscsoport 

indítását igényli, melynek személyi és tárgyi feltételei egyelőre nem állnak rendelkezésre. 

Egyébként a CSANA a felvetett kérdésre megoldást jelenthet, ha az óvoda bővítése 

megoldható lenne. 
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Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy az óvoda, valamint a szülői kollektíva sokat segített 

az intézmény felújítási munkálatainál. Az eredmény látható, s az önkormányzat nevében 

köszönetét fejezte ki a példaértékű kollektív összefogásért, mely a többi intézmény számára is 

követendő lehet. Előadta, hogy magas csoportlétszámmal dolgozik az óvoda, mely 

alátámasztja a nagy projektek, beruházások megalapozását. Állást foglalt amellett, hogy a       

2,5 éves korú gyermekek szüleinek a 0. csoport beindítása is segítséget jelenthetne, ennek 

kimunkálásán örömmel dolgozik.  

Előadta, hogy az intézményt érintő OVI-FOCI pályázat végeredménye még nem ismert, 

viszont ha nyer a pályázat, az beleér a szorgalmi időszakba.  

 

Kérdés, észrevétel, javaslat nem lévén szavazást rendelt el. 

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (5:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

76/2011. (VII. 25.) sz{mú Képviselő-testületi 

hat{rozat 

 

T{rgy: Besz{moló az Ostorosi Napköziotthonos Óvoda 2010/2011. évi munk{j{ról 

 

Ostoros Község Önkorm{nyzat{nak Képviselő-testülete fenti t{rgyú előterjesztést 

megt{rgyalta és az al{bbi hat{rozatot hozza: 

 

Az Önkorm{nyzat Képviselő-testülete az Óvoda 2010/2011. évi munk{j{ról készült 

besz{molót elfogadja. 

 

Hat{ridő: azonnal 

Felelős: Polg{rmester 

 

4. Napirendi Pont 

Besz{moló a Polg{rmesteri Hivatal tevékenységéről (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester kérte Vasas Ágostonné jegyzőt, ismertesse az előterjesztést. 

 

Vasas Ágostonné jegyző rövid tájékoztatást adott a beszámoló felépítéséről, s kiegészítéseit 

az alábbiak szerint foglalta össze; létszámzárolás miatt munkakör átcsoportosításokra került 

sor a Polgármesteri Hivatalnál. Tárgyi feltételeket illetően komplett energetikai felújításra 

lenne szükség, példaként említette a nyílászárók, a kazán cseréjét. A számítógéppark elavult, 

ezen segíthet az általános iskolai fejlesztésekből visszamaradó régebbi gépek átvétele. 

Szükségesnek ítélné egy nagyteljesítményű iratmegsemmisítő beszerzését, mert a jelenlegi kis 

teljesítményű gép nem alkalmas a hivatali papírhulladék megfelelő kezelésére. Szólt a 

szabályzatok rendezettségéről, melyeknél még van elmaradás, de az aktualizálás folyik, s a 

munkában külső szervezet is közreműködik. A képzések, továbbképzések költségesek, emiatt 

ritkán tudja igénybe venni a munkaszervezet, hiába lenne szükséges, vagy elősegíteni a 

kapcsolatépítést is egy-egy fórumon való részvétel. Előadta, hogy az iktatás kötelező 

akkreditált iktatóprogram igénybevételével valósul meg évek óta, de az előző évek 

lemaradásait nagyon nehéz utólag korrigálni.  
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Röviden szólt a közfoglalkoztatásról, a polgármesteri és a bizottsági hatáskörökről a szociális 

tárgyú ügyek vonatkozásában, valamint azok finanszírozási módjairól. Tájékoztatást adott a 

hivatalban ellátott államigazgatási ügyekről, a birtokvédelmi eljárásokról.                 

Az adózás vonatkozásában kitért az adónemenkénti kintlévőségekre, melyben hangsúlyt 

fektetett a tervezett adóellenőrzésekre, s hozzátette, hogy a munka feltételrendszerének 

megteremtése tárgyalási szakban van. Szólt a hulladékszállításban érintett díjhátralékosokról, 

a parlagfű elleni védekezésről, s arról, hogy a parlagfű elleni teendőkről felhívás formájában a 

lakosság értesítse megtörtént. 

Beszámolt arról, hogy az ellenőrzési tevékenység a hivatalnál a csoportvezetők bevonásával 

valósul meg. Megjegyezte, hogy az információ áramlás segítésére további egyeztetéseket kell 

folytatni, javítása a hivatali szervezeten belül indokolt.  

Kérte a tájékoztatás elfogadását. 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy jelen előterjesztés tükörképe a hivatali munkának, 

megítélés szempontjából fontosnak tartja a lakossági véleményezést. Állást foglalt a nyitott, jó 

felkészültségű szakemberállomány fontossága mellett. Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Böjt László képviselő kérdése, hogy hol tapasztalnak elmaradást a munkavégzés terén? 

Szükségesnek találják-e a képviselő-testületi állásfoglalást, segítségnyújtást az 

adókintlévőségek csökkentése érdekében, mert a 10 MFt-os gépjárműadó kintlévőséget 

magasnak ítéli. Polgármester felé fogalmazta meg az alábbi kérdést: érez-e szűk 

keresztmetszetet a hivatali munkában? 

 

Vasas Ágostonné jegyző válaszként előadta, hogy a hivatali munkavégzésben szűkös 

keresztmetszetet a gazdálkodási vonalon érez.  Sokrétű feladatok jellemzik a területet, s 

hozzátette, hogy más munkaterületre is csoportosítanak át feladatokat a leterheltség 

csökkentése miatt, emellett munkába állt egy közcélú foglalkoztatott személy, aki néhány 

hónapig szintén segíti az ott folyó munkát. Röviden szólt a kintlévőségek behajtásáról, azok 

folyamatairól, melyben kijelentette, hogy ehhez nem szükséges képviselő-testületi 

felhatalmazás. Megjegyezte, hogy a gépjárműadó kintlévőségeknél, amennyiben 1 éven túli 

tartozás következik be, az a gépjármű forgalomból való kivonásának eljárást vonja maga után. 

Előadta, hogy jelentős a pótlék kintlévőség is – régi tartozások miatt –, de fizetési 

hajlandóságot látva többször segíti a hivatal a folyamatot oly módon, hogy elengedi vagy 

mérsékeli a bírságot és a pótlékot, ha a tőketartozást megfizeti az adós. Ezzel is ösztönözni 

kívánjuk a fizetési hajlandóságot. Az iparűzési adó vonatkozásában is folyamatos a párbeszéd 

a vállalkozókkal. A legnagyobb elmaradás a kommunális adó területén van behajtás 

szempontjából, mivel itt viszonylag kis összegekről van szó. Problémát okoz az is, hogy a 

korábbi adóügyintézés hibái miatt elég jelentős kintlévőséget görgetünk magunk előtt. Ezek 

behajtására kísérletet tettünk, de lassan eljutunk abba a fázisba, hogy a behajthatatlan 

követeléseket töröltetni szükséges a képviselő-testülettel. 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy a kintlévőség mint alapprobléma mellett 

mutatkozik az is, hogy mindez a következő évek gazdálkodási pozícióját rontja az adóerő-

képesség számításánál. Megítélése szerint sokat javult az adóvégrehajtási rendszerünk, de 

még tovább kell javítani. Állást foglalt az igényérvényesítés fontossága mellett, mert azoknak 

kell előnyt élvezni, akik önkéntesen tesznek eleget adófizetési kötelességüknek. 

Véleménye, hogy erősítenie kell minden munkaterületnek, a tudást napra készen kell tartani, 

emellett a munkaszervezési oldalt erősíteni kell. Előadta, hogy a pályázatok terén is rengeteg 

a feladat, de a sokrétűség minden munkaterületet jellemez.  
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Hozzátette, hogy a gazdálkodási vonal segítését fontosnak tartja, emellett hozzátette, hogy 

tartósan és stabilan nehéz a feladatot megoldani közfoglalkoztatott emberekkel. Kijelentette, 

hogy plusz létszámot az önkormányzat nem tud biztosítani, viszont amennyiben erre mód 

adódik, akkor a jövőben a gazdálkodási és végrehajtási vonalat kell erősíteni. 

 

Böjt László képviselő véleménye, hogy a végrehajtási eljárásokhoz külső szakember 

segítségét kellene igénybe venni.  

 

Kisari Zoltán polgármester véleménye, hogy súlypont áthelyezésre van szükség a hivatalnál, 

azon ágazati részt kell erősíteni, amely pénzt termel. E munkában a külső szakember 

igénybevételének lehetőségét jónak ítéli. 

 

Több kérdés, észrevétel, egyéb javaslat nem lévén Kisari Zoltán polgármester szavazást 

rendelt el. 

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (5:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

77/2011. (VII. 25.) sz{mú  

Képviselő-testületi hat{rozat 

 

T{rgy: Besz{moló a Polg{rmesteri Hivatal tevékenységéről 

 

Ostoros Község Önkorm{nyzat{nak Képviselő-testülete fenti t{rgyú előterjesztést 

megt{rgyalta és az al{bbi hat{rozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a Polg{rmesteri Hivatal 2010. évi szakmai tevékenységéről  szóló 

besz{molót megt{rgyalta és azt elfogadta. 

 

Hat{ridő: azonnal 

Felelős: Polg{rmester 

 

5. Napirendi Pont 

Besz{moló a polg{rmesternek az Egri Többcélú Kistérségi T{rsul{sban végzett munk{j{ról 

(ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy a napirend előterjesztését minden képviselő 

megkapta. Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a kistérségi üléseken rendszeresen részt 

vett, s az üléseken nem született a településünket hátrányosan érintő döntés. Kérte kérdés, 

észrevétel megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el Kisari Zoltán polgármester szavazást rendelt el. 

 

Szavazás 
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A képviselők egyhangúlag (5:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

78/2011. (VII. 25.) sz{mú  

Képviselő-testületi hat{rozat 

 

T{rgy: Besz{moló a polg{rmesternek az Egri Többcélú Kistérségi T{rsul{sban végzett 

munk{j{ról 

 

Ostoros Község Önkorm{nyzat{nak Képviselő-testülete fenti t{rgyú előterjesztést 

megt{rgyalta és az al{bbi hat{rozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület az Egri Kistérség Többcélú T{rsul{sa 2011. I. félévi tevékenységéről 

szóló besz{molót megt{rgyalta és azt elfogadta. 

 

Hat{ridő: azonnal 

Felelős: Polg{rmester 

 

6. Napirendi Pont 

Egyéb ügyek, indítv{nyok 

6.1. Csatlakoz{s az Egri Borút Egyesülethez (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

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

megkapta. Röviden szólt az egyesület tevékenységéről, melyben kiemelte, hogy sok 

pincészet tagja m{r a szervezetnek, többek között említette az Ostoros-Novaj Bor Zrt-t. 

Megjegyezte, hogy településünk kor{bban volt m{r tagja az egyesületnek, azonban a közös 

munka megrekedt. Most, hogy újj{szerveződött a szervezet, az idegenforgalom elősegítése 

érdekében javasolja a csatlakoz{st, az éves tagdíj 40.000,- Ft. 

 

Böjt L{szló képviselő megjegyezte, hogy a kor{bbi tags{g, b{r sok reménnyel indult, nem 

hozta meg v{rt eredményt. Bízik abban, hogy az újj{szervezés meghozza a sikereket, ezért 

javasolta településünk csatlakoz{s{t. 

 

Pusk{rné Ujv{ri Katalin képviselő véleménye, hogy az ostorosi pincéket sokan keresik, 

viszont a nyitvatart{suk elég korl{tozott, erre jó lenne a bor{szoknak figyelniük. 

 

Böjt L{szló képviselő megjegyezte, hogy orsz{gosan elismert bor{sznak kell lenni ahhoz, 

hogy a vendégek ell{togassanak a településre. Noszvaj – Szomolya, Egerszalók azok a 

települések, ahol Egeren kívül borturizmusról lehet beszélni. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester véleménye, hogy olyan összetett munk{ra, marketingre van 

szükség, ami segíti a vendégek t{jékozód{s{t. Reményét fejezte ki, hogy a csatlakoz{s ezt 

segíteni fogja, a tagdíj forr{saként az {ltal{nos tartalékkeretet jelölte meg. 

 

Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el Kisari Zoltán polgármester szavazást rendelt 

el. 
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Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (5:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

 

79/2011. (VII. 25.) sz{mú  

Képviselő-testületi hat{rozat 

 

Tárgy: Csatlakozás az Egri Borút Egyesülethez  

 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 

az alábbi határozatot hozza: 

 

Ostoros Község Önkormányzata az Egri Borút Egyesület alapszabályával egyetért, 

céljait elfogadja, ahhoz csatlakozik azzal, hogy 40.000,- Ft, azaz Negyvenezer forint éves 

tagsági díjat befizet az Egyesület számlájára. Forrása, az általános tartalékkeret. 

 

Az Egri Borút Egyesületben az önkormányzat képviseletére Kisari Zoltán polgármester 

jogosult. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

6.2. Csatlakoz{s az Eger Vidék Kincsei Egyesülethez (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester tájékoztatta a képviselőket arról, hogy az Eger Vidék Kincsei 

Egyesület szervező gárdája számít a település tagságára. Az egyesület céljaival egyetértett, 

javasolta a csatlakozást, emellett a magán- és civil közösség részvételének biztosítását is 

célszerűnek ítélte. Kérte kérdés, észrevétel, vélemény megtételét. 

 

Vasas Ágostonné jegyző véleménye, hogy az Ostorosért Polgárőr Egyesület csatlakozhatna a 

kezdeményezéshez, emellett magánvállalkozás pld. szállásadók részére is turisztikai 

fejlesztésekhez segítségül szolgálhat a részvétel, melynek éves díja 5.000,- Ft/év. 

 

Kisari Zoltán polgármester az önkormányzati szerepvállalás mellett az OPE, az 

idegenforgalmi egyesület csatlakozási lehetőségét jónak tartja, de helyi vállalkozások 

megszólítását is javasolja, mert az egyesület céljai között szerepel a pályázati támogatások 

elnyerésének segítése.  

 

Több kérdés, javaslat nem lévén Kisari Zoltán polgármester szavazást rendelt el. 

 

Szavazás 
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A képviselők egyhangúlag (5:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

 

80/2011. (VII.25.) számú  

Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Eger Vidék Kincsei Egyesülethez való csatlakozás 

 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 

az alábbi határozatot hozza: 

 

Ostoros Község Önkormányzata az Eger Vidék Kincsei Egyesület alapszabályával 

egyetért, céljait elfogadja, ahhoz csatlakozik azzal, hogy 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint 

tagsági díjat befizeti az Egyesület számlájára. 

 

Az Eger Vidék Kincsei Egyesületben az önkormányzat képviseletére Kisari Zoltán 

polgármester jogosult. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

6.3. T{jékoztató az önkorm{nyzati p{ly{zatokról (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy a napirendhez tartozó előterjesztéseket minden 

képviselő megkapta. Megjegyezte, hogy ennek keretében 4 tématerületről kíván szólni.                

 

1.)  

Bejelentette, hogy az új lakópark autóbusz megállóhely és a templom melletti kijelölt 

gyalogos-átkelőhely pályázatunk nem nyert támogatást. Kérte ennek tudomásul vételét. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 

 

2.)  

 

Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a képviselő-testület korábbi 35/2011. (IV.11.) számú 

döntése alapján az SKC Consulting Kft-vel együttműködve településünk részt vesz a KEOP-

2011-6.1.0/B. – a fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző 

kampányok című pályázatban. A pályázathoz 830.314,- Ft-os önerő szükséges, ezért kérte 

annak jóváhagyását oly módon, hogy a korábbi képviselő-testületi határozat fenti elemmel 

kiegészítésre kerül.  

 

Szavazás 
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A képviselők egyhangúlag (5:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

81/2011.(VII.25.) számú 

Képviselő-testületi Határozat 

 

Tárgy: Ostoros Község pályázati önerejének biztosítása a KEOP - 2011 - 6.1.0/B „A 

fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző 

kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)” című pályázathoz. 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a pályázati kiírás szerint 5%-os önerőt (830.314,-Ft) biztosítja a 

projekt összköltségvetéséhez, amit a 2012. évi költségvetésébe beépít. 

 

Felelős:  Kisari Zoltán polgármester 

  jegyző és gazdálkodási csoport 

Határidő:       azonnal 

 

3.) 

Tájékoztatást nyújtott a falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatás jogcímre 

benyújtott „játszóteres” pályázatról, melynek során felhatalmazást kért a képviselő-testülettől 

a 3.468.200,- Ft-os pályázati önerő biztosítására, mely a beruházás ÁFA tartalmát öleli fel. 

Kifejtette, hogy felhatalmazás birtokában ezen összeg lefedésére kiegészítő pályázati kérelem 

benyújtására kerülne sor, és ha a pályázat sikeres lesz, úgy a projekt saját költség nélkül 

megvalósíthatóvá válik. 

 

Mivel kérdés, észrevétel nem fogalmazódott meg, így Kisari Zoltán polgármester szavazást 

rendelt el. 

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (5:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

82/2011. (VII.25.) számú 

Képviselő-testületi Határozat 

 

Tárgy: Falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatás jogcímre benyújtott 

„játszóteres” pályázat kivitelezése. 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület engedélyezi a 3 468 200 Ft önerő biztosítása érdekében kiegészítő 

pályázati kérelem benyújtását a Nemzeti Horizont Alapítványhoz. Amennyiben az 

önerőre szükséges fedezet a sikeres pályázatot követően rendelkezésre áll, a Képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert az alábbi szerződések megkötésére a kivitelezés 

érdekében:  
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- a Közérdekű Fejlesztéseket Támogató Kft-vel a projektmenedzsmenti feladatok 

ellátására, 

- a Közérdekű Fejlesztéseket Támogató Kft-vel - együttműködve a Dr. Kovács P. 

Zoltán Ügyvédi Irodával (székhely: H-1054 Budapest, Hold utca 21.;) a 

közbeszerzési feladatok ellátására, 

-  az MKB Bank Zrt-vel a projekt előfinanszírozására. 

 

A Nemzeti Horizont Alapítványhoz benyújtandó kiegészítő pályázati kérelem 

sikertelensége esetén a projekt megvalósítása áthúzódik a 2012-es költségvetési évre, az 

akkor aktuális feltételek újratárgyalásával. 

 

Felelős:  Kisari Zoltán polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

4.) 

Tájékoztatást adott arról, hogy a 124/2010. (XII.21.) számú képviselő-testületi döntés alapján 

benyújtott, a 2503. számú útra vonatkozó – az országos közutak átkelési szakaszain a 

forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének 

csökkentésére alkalmas beavatkozások, valamint a balesetveszélyes csomópontok 

tervezésének társfinanszírozására benyújtott – pályázaton eredményesen szerepelt községünk, 

mely 1.750 eFt-os tervezési programról szól, ehhez 700 eFt-os önerő válik szükségessé.  

Röviden szólt arról, hogy az önkormányzat pályázott a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 

Központhoz az Egri úti lakóparknál megvalósítandó autóbuszöböl-pár és hozzá kapcsolódó 

gyalogos-átkelőhely, valamint a templom előtti gyalogos-átkelőhely megvalósítására. 

Elmondta, hogy ez a pályázat elutasításra került, s mivel ennek a beruházásnak a kivitelezése 

fontosabb szerepet töltene be a település életében, mint a 124/2010-es határozatban rögzített 

pályázati cél, ezért mérlegelés tárgya kell legyen a pályázat továbbvitele. A döntésnél kérte 

annak figyelembevételét, hogy a települést is érintő gazdasági válság miatt a település 

működésének biztosítása folyamatosan növekvő terhet ró az önkormányzatra. 

 

A képviselők egyetértettek az elhangzottakkal, s a beruházási szándéktól való elállásról Kisari 

Zoltán polgármester szavazást rendelt el. 

 

Szavazás 
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A képviselők egyhangúlag (5:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

83/2011.(VII.25.) számú 

Képviselő-testületi Határozat 

 

Tárgy: „Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok 

védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas 

beavatkozások, valamint az országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok 

tervezésének társfinanszírozására” című pályázattal kapcsolatos 124/2010.(XII.21.) 

számú határozat visszavonása 

 

A Képviselő-testület fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

A Képviselő-testület „Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, 

a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas 

beavatkozások, valamint az országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok 

tervezésének társfinanszírozására” című pályázattal kapcsolatos 124/2010.(XII.21.) 

számú határozatát – mely szerint a pályázaton részt kíván venni és az ahhoz szükséges 

700.000.-Ft önerőt biztosítja -  visszavonja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

6.4. T{jékoztat{s a Heves Megyei Region{lis Hulladékgazd{lkod{si T{rsul{s 2011. június            

24-ei tan{csüléséről (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester rövid tájékoztatást adott a Heves Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. június 21-ei társulási tanácsüléséről, melyben 

ismertette, hogy két napirend tárgyalására került sor; 1.) A társulás által felülvizsgált 

Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 2.) Döntés a Befektetési Alap és a Társulás 

együttműködésének lezárásáról. Szólt arról, hogy a 2. napirend kapcsán áttekintésre került a 

Társulással korábban kapcsolatban álló Befektetési Alap működése, melyhez kapcsolódva 

javaslatot tett a tanács által megalkotott határozat elfogadására.   

Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel nem fogalmazódott meg, Kisari Zoltán polgármester szavazást 

rendelt el. 

 

 

Szavazás 
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A képviselők egyhangúlag (5:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

84/2011. (VII.25.) számú 

Képviselő-testületi Határozat 

 

Tárgy: Tájékoztató a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. 

június 21-ei Társulási Tanácsüléséről 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. 

június 21-ei Társulási Tanácsüléséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi, s egyben a 

Tanácsülés 19/2011. (VI.21.) TT.  számú határozatát jóváhagyja. 

 

Felelős:  Kisari Zoltán polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

6.5. T{jékoztat{s az üzemélelmezés aj{nlatairól (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester röviden elmondta, hogy a képviselő-testület által meghatározott, 

a költségvetés teljesülését segítő intézkedési feladatok részeként az üzemélelmezés helyzete 

áttekintésre került. A folyamat során a piac letesztelése megtörtént, s valamennyi megszólított 

vállalkozás reagált az azonos szempontrendszer szerint összeállított felkérésre.                        

A visszajelzésekből – melyek összegzése minden képviselő számára megküldésre került - 

látható, hogy nemcsak az árkülönbözet, de egyéb tényezők is mérlegelési szempontot 

jelenthetnek a döntéshozatalnál. Véleménye szerint a legfontosabb cél a költségmegtakarítás, 

s amennyiben ez nem valósulhat meg az ismertetett irányvonal mentén, akkor az 

önkormányzatnak kell tovább fejlesztenie az intézményt, figyelemmel a minőség javítására is. 

Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Vasas Ágostonné jegyző hozzátette, hogy az összegzésből látható az, hogy 4 pályázó komoly 

szándékot mutat az üzemeltetésre. 

 

Kisari Zoltán polgármester kérdés, észrevétel nem lévén kérte, hogy az előterjesztést kezelje 

testület a folyamat részeként, s elemzési munkát követően, döntés céljából az kerüljön vissza 

a képviselő-testület elé. 

 

A javaslatot a képviselő-testület tudomásul vette azzal, hogy a közeljövőben el kell 

készíteni az ajánlatok önkormányzati vetületét és a képviselő-testület elé kell terjeszteni 

a szeptemberi vagy októberi testületi ülésen a szükséges döntés meghozatala érdekében. 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

6.6.) Védőnői Szolg{lat elhelyezésének ügye az IKSZT indul{sa miatt 

 

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

 

Vasas [gostonné jegyző előadta, hogy az IKSZT p{ly{zat indul{sa miatt a védőnői 

feladatok ell{t{s{hoz új helyszín biztosít{sa v{lik szükségessé. Ismertette a lehetséges 

helyszíneket: - Petőfi út 8. (napközi épülete), - Petőfi út 2. ({ltal{nos iskola h{tsó bej{rati 

traktusa). Hozz{tette, hogy a lehetséges helyszínek a védőnők {ltal is megtekintésre kerültek, 

azonban az ir{nymutat{s a képviselő-testületre v{r. Véleménye, hogy az 1.) v{ltozat 

dr{g{bb, költségesebb megold{ssal bír, azonban a p{ly{zati pozíció erősödhet {ltala, 2.) 

v{ltozat esetén a kialakított helyiség később orvosi szobaként is funkcion{lhat. A védőnők 

mindkét helyszínre nyitottak voltak. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester hozz{tette, hogy első megközelítésben – figyelemmel a védőnő 

v{llalkozói st{tusz{ra – a feltételek ön{lló megteremtését javasoln{ {tgondol{sra. Jogszab{lyi 

értelmezést követően azonban l{tható, hogy a helyszín biztosít{sa önkorm{nyzati feladat, s 

megfogalmazta véleményét, mely szerint az {thelyezés tartós megold{st kell, hogy 

szolg{ljon, emellett a lehető legkisebb r{fordít{si igénnyel kell j{rjon. Az elhelyezés fő 

szab{lyaként említette, hogy egészséges gyermekek nem engedhetők a betegek közé, ezért 

lenne nem szerencsés a Napközi épületében lévő üres helyiség {talakít{sa a gyógyszert{rral 

közös bej{raton. 

Áll{st foglalt amellett, hogy a döntést az IKSZT indul{sa miatt meg kell hoznia a testületnek. 

Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Böjt L{szló képviselő véleménye, hogy az elhangzottak alapj{n a költséghatékonyabb iskola 

déli sz{rny elfogad{s{t javasolja. 

 

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

 

Szavazás 
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A képviselők egyhangúlag (5:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

85/2011. (VII.25.) számú 

Képviselő-testületi Határozat 

 

Tárgy: Védőnői Szolg{lat elhelyezésének ügye az IKSZT indul{sa miatt 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az IKSZT pályázat sikeres közbeszerzési eljárását 

követően szükségessé váló védőnői szolgáltatás a kisebb költségvonzattal járó, Árpád 

Fejedelem Tagiskola (3326 Ostoros, Petőfi Sándor út 2.) hátsó bejáratánál kialakításra 

kerülő részbe helyeződjön át. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az áthelyezéssel összefüggő intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Kisari Zoltán polgármester 

Határidő:  2011. november 30, ill. folyamatos 

 

6.7.) T{jékoztat{s az IFI Klub Lemhényi útj{ról 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester felkérte Dér Attila művelődés-szervezőt adjon t{jékoztat{st a 

napirenddel összefüggésben. 

 

Dér Attila művelődés-szervező ismertette, hogy vas{rnap hazaérkezett Lemhényből az 

ostorosi ificsapat, akik a testvértelepülés fiataljai meghív{s{nak tettek eleget. A tal{lkoz{s 

sikeres volt, s örömét fejezte ki, hogy új fiatalokat sikerült megnyerni, s megismertetni a 

testvértelepülési életérzéssel. Viszontl{togat{sra a lemhényi fiatalok augusztusban érkeznek 

hozz{nk, s b{r a vendégl{tó az ostorosi ificsapat, ők kérik az önkorm{nyzat lehetőség 

szerinti t{mogat{s{t.  

A tov{bbiakban röviden szólt az augusztus 20-ai falunapi programokról, s 

programelemekről. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester megköszönte a t{jékoztat{st, s üdvözölte, hogy jó hangulatú, 

vid{m csapat érkezett haza Lemhényből. Ebben l{tja a testvértelepülési kapcsolat lényegét. 

 

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 

 


