
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: 2011. m{rcius 28-{n Ostoros Község Önkorm{nyzat Képviselő-testületének soros 

üléséről 

 

Jelen vannak: Bóta L{szló, Böjt L{szló, Dr. Kecskés Tibor G{bor, Dr. Lantos B{lint, Pusk{rné 

Ujv{ri Katalin, Rétiné Godó Alíz képviselők, Kisari Zolt{n polg{rmester, Vasas [gostonné 

jegyző. 

 

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.  

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

kiegészítések figyelembevétele mellett. Javasolta 7. Egyéb ügyek, indítv{nyok napirenden 

belül új témakörök felvételét, az al{bbiak szerint; 7.8. pontban az {ltal{nos iskol{val 

összefüggő p{ly{zat, 7.9. pontban a Szépasszonyvölgy út 8. sz{m alatti ingatlanon 

bekövetkezett partfaloml{ssal összefüggő intézkedések, 7.10. pontban Ostoros Község 

Önkorm{nyzat{nak infrastruktur{lis sportfejlesztési koncepciój{nak jóv{hagy{sa                  

7.11. pontban a Napköziotthonos Óvoda udvar{n kialakítandó Ovi-Foci p{lya kialakít{s{nak 

javaslata 7.12. pontban a lomtalanít{si programról szóló t{jékoztató, 7.13. pontban a 

lakoss{gi összefog{ssal létrejövő Trianoni emlékmű {llít{s témakörének t{rgyal{s{ra 

kerüljön sor.  

T{jékoztatta tov{bb{ a képviselő-testületet arról, hogy a 7.2. napirendi pont t{rgyal{s{hoz 

v{rja Eger Megyei Jogú V{ros Önkorm{nyzat{nak képviseletét. 

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

 

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

elfogad{s{t. 

 

A képviselők egyhangúlag (7:0) elfogadt{k az Egyéb ügyek, indítv{nyok napirendjének 

kiegészítését. 

 

 

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 kiegészítésként előadta, hogy egy kor{bbi képviselő-testületi döntésnek 

megfelelően az ostorosi 0175/3. hrsz-ú erdő művelési {gú terület tulajdonjogi rendezése 

megtörtént, s köszönetét fejezte ki a Dr. Lantos Ügyvédi Iroda közreműködéséért a feladat 

végrehajt{s{ban.  

Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

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

el. 
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Szavaz{s 

 

A képviselők egyhangúlag (7:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

19/2011. (III. 28.) 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{nyzat{nak </2011. (III. <) önkorm{nyzati rendelet-tervezete 

Ostoros Község Önkorm{nyzata Képviselő-testületének  Szervezeti és Működési 

Szab{lyzat{ról (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester t{jékoztat{st adott arról, hogy a napirend {ltal{nos és részletes 

vit{j{t követően létrejövő Szervezeti és Működési Szab{lyzat (SZMSZ) az Önkorm{nyzat és 

intézmény rendszerének legfontosabb dokumentuma, mely többek között szab{lyozza azt, 

hogy a képviselő-testület, a polg{rmesteri hivatal, a képviselők milyen form{ban l{tj{k el 

feladataikat. Előadta, hogy a szakbizotts{gok összevont bizotts{gi ülésen t{rgyalt{k a 

napirendet, s az ülésen megfogalmaz{sra került néh{ny módosító javaslat is. Felkérte Vasas 

[gostonné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendet. 

 

Vasas [gostonné jegyző röviden besz{molt arról, hogy a napirend teljesen új SZMSZ 

megalkot{s{t ir{nyozza elő, melynek oka, hogy egyrészt központi szinten módosít{sra került 

a jogalkot{sról szóló törvény, m{srészt sok jogszab{lyi v{ltoz{s van, mely a kor{bbi SZMSZ 

felülvizsg{lat{t indokolta. Röviden ismertette a bizotts{gok módosító indítv{nyait valamint 

a  Szab{lyzat új elemeit, melyből kiemelte a normatív hat{rozatok kötelező nyilv{noss{gra 

hozatal{t, a Polg{rmesteri Hivataln{l dolgozók munkarendjében bevezetendő törzsidő 

alkalmaz{s{t, előterjesztések bizotts{gi előkészítése sor{n a vélemények elektronikus úton 

való közlésének lehetőségét, t{rsadalmi és civil szervezetek bevon{s{t a helyi rendelet-

tervezetek véleményezésébe (közvetett, közvetlen út). Előadta, hogy a szakbizotts{gok {ltal 

javasolt indítv{nyok bedolgoz{s{t követően az SZMSZ a Korm{nyhivatal felé benyújt{sra 

kerül előzetes egyeztetésre. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester köszönte a t{jékoztat{st. Kérte kérdés, észrevétel, vélemény 

megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Kisari Zolt{n polg{rmester rövid 

összegzést adott: az együttes bizotts{gi ülés szakmai vit{j{n elhangzott módosító javaslatok 

bedolgoz{s{t követően a Korm{nyhivatal felé a Szab{lyzat benyújt{sra kerül. Javasolta, hogy 

megismerve a Korm{nyhivatal szakmai {ll{spontj{t, 2011. {prilisi  képviselő-testületi ülésen 

kerüljön ismételt t{rgyal{sra a napirend. 
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A képviselők egyetértettek az  elhangzottakkal. 

 

3. Napirendi Pont 

Javaslat Ostoros Község Önkorm{nyzata 2011-2014. évekre vonatkozó Gazdas{gi 

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

 

Kisari Zolt{n polg{rmester a napirend bevezetéseként előadta, hogy a Gazdas{gi Program 

hosszas, körültekintő munka eredménye. Megalkot{s{ban építkezik a polg{rmester 

gazdas{gi programj{ra, s a v{laszt{sok sor{n a v{lasztók felé tett ígéretekre. Időbeliségét 

tekintve a jogszab{lyi kötelemnek megfelelően készült el, hiszen az alakuló ülést követő 6 

hónapon belül létrejött a program.  Előadta, hogy az előterjesztés keret jellegű cselekvési 

ir{nyt fogalmaz meg, érzékeny a t{rsadalom gazdas{gi {llapot{ra, emellett helyi akaratra 

épít. [ll{st foglalt amellett, hogy az elképzelés csak közös munka mentén valósítható meg, s 

megjegyezte, hogy a munkaprogram széles vertikumban gondolkodik azért, hogy mag{énak 

érezze minden lakos, sz{mítva szellemi, anyagi aktivit{sukra. 

Megjegyezte, hogy az előterjesztés a polg{rmesteri biztosok szakmai véleményével is bír. 

Kérte Vasas [gostonné jegyzőt tegye meg szóbeli kiegészítését. 

 

Vasas [gostonné jegyző előadta, hogy a program a jogszab{lyi előír{soknak megfelelően, 

összevont bizotts{gi egyeztetések javaslatait is megfogalmazva készült el. Hozz{tette, hogy a 

megvalósít{s alapvetően t{rsadalmi, gazdas{gi feltételrendszertől és priorit{soktól függ. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester kérte kérdés, észrevétel, egyéb javaslat megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel, nem hangzott el Kisari Zolt{n polg{rmester szavaz{st rendelt el. 

 

Szavaz{s 

 

A képviselők egyhangúlag (7:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

20/2011. (III.28.) számú  

Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Ostoros Község Önkormányzata 2011-2014. évekre vonatkozó Gazdasági 

Programjának jóváhagyása 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza. 

 

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2011-2014. évekre szóló Gazdasági 

Programot elfogadja. 

 

Felhívja a polgármestert, hogy a teljesítésről időarányosan 2012. decemberében, illetve a 

ciklus végén készítsen beszámolót. 

 

Határidő: 2012. december 31., illetve 2014. szeptember 30. 

Felelős:    polgármester 
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Melléklet 

Ostoros Község Önkormányzata 2010-2014 évekre vonatkozó 

Gazdasági Programja 

 

A többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 91.§ (6-7) bekezdésében rögzítettek 

szerint, az önkormányzatoknak az önkormányzati választásokat követő hat hónapon belül 

gazdasági programot kell készíteniük. 

 

91.§ (6) bekezdés: „a gazdasági program a képviselő testület megbízatásának időtartamára, 

vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat (ok) részére helyi 

szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési 

lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó 

figyelembe vételével- a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve- az 

önkormányzat (ok) által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, 

fejlesztését szolgálják.” 

„A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a 

munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését a településfejlesztési politika, az adó politika 

célkitűzéseit az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 

megoldásokat, városok esetében a befektetés-támogatási politika, városüzemeltetési politika 

célkitűzéseit.” 

91.§ (7) bekezdés: „a gazdasági programot a képviselő testület az alakuló ülését követő hat 

hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglevő program az 

előző ciklusidőszakon túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztó képviselő testület az alakuló 

ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni és legalább a ciklusidő végéig 

kiegészíteni vagy módosítani.” 

 

„A gazdasági program időtartalma, elsősorban a ciklus időtartalmára szól. Értelem szerűen 

bekövetkezhet, elsősorban a fejlesztés területén az, hogy a célkitűzés megvalósulása, illetve 

befejezése áthúzódik a következő  választási időszakra. Ezen gazdasági program, csak a 

következő önkormányzat akaratával egyezően keletkeztethet kötelezettségeket az új 

összetételű képviselő testület számára.” 

 

A gazdasági program gerincét a 88/2010 (X.15.) számú képviselő testületi határozattal 

jóváhagyott a polgármester 2010-2014-ig szóló munkaprogramja adja. 

 

Mottó: 

„Értékteremtő Önkormányzati munkával, Önökkel - Önökért a folyamatosan fejlődő 

életképes Ostorosért” 

 

Preambulum 

 

A közös életünk elkövetkezendő időszakának pilléreit, az előd testületek teremtették meg. 

Olyan örökséget hagytak az utód testületre, amelyből meríteni lehet szemléletet, módszert, 

amelyre építeni lehet a jövőben alkalmazandó gyakorlatot, mert életképesek, folytathatóak és 

értéket teremtenek. 

Életkörülményeink alakulása a munkahelyeink stabilitásától, az erős közbiztonságtól, az 

infrastruktúra fejlettségétől, a közlekedés biztonságától, környezetünk védelmétől, a hatékony 

közigazgatástól függ. Az önkormányzat valamennyi törekvése a folyamatosan fejlődő, 

életképes település biztosítására kíván irányulni. Fenn kívánja tartani a községünk nyugalmát, 

biztonságát, szinten tartani, lehetőség szerint növelni gazdasági erejét és adóerő képességét.  
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Ezért Ostoroson élni és biztonságos otthont teremteni csak úgy lehet, ha mindenki, lehetősége 

szerint, építő jelleggel tesz hozzá valamit, közös életünk szervezéséhez. Ezt fogja elősegíteni 

az önkormányzat a közigazgatás eszközeivel a sikeresen megvalósított fejlesztésekkel, a 

közös programok szervezésével 

A párt és ideológiai különbözőségektől mentes képviseleti munka biztosítja a jogok és 

kötelezettségek együttes értelmezését és alkalmazását, teszi lehetővé azt, hogy az életminőség 

javítása közakarattá váljon. 

Az önkormányzati munka a kötelező feladatok végrehajtására, az önként vállalt feladatok és 

fejlesztések megvalósítására, az alkalmazott kommunikációs gyakorlatfejlesztésére, a 

gazdaság szereplőivel és a civil közösségeinkkel való szoros együttműködésre fog irányulni. 

A településünk nyitottságát befogadó jellegét továbbra is meg kívánja tartani azzal a céllal, 

hogy a lakosságszám emelkedésével egyértelműen nőjön a település jövedelemtermelő és 

adóerő képessége, életképes vállalkozásokkal szinten tartható, lehetőség szerint növelhető 

legyen községünk gazdasági ereje. 

 

I.  Az önkormányzat település fejlesztésével összefüggő célkitűzései: 

 

- Az elkövetkezendő időszak legfontosabb feladata a település működő képességének a 

biztosítása a helyi lakosság életminőségének további javítása. 

- Kapcsolati tőke által nyújtott lehetőségek kihasználásával a település fejlődésének 

további biztosítása. 

- A befogadó jelleg további erősítése. 

- Folyamatos felkészülés az Uniós és a hazai források fogadására. 

- A lehető legnagyobb számban részt venni az önkormányzat számára hozzáférhető 

pályázatokon. 

- Az önkormányzati együttműködések keretében növelni az igénybe vehető 

szolgáltatások számát  közös fejlesztések révén fokozni azok működési színvonalát. 

- A közszolgáltatások fejlesztése, az elfogadottsági szint emelkedését kell 

eredményezze.  

- A célkitűzések keret jellegként értelmezendőek, azok a megszerezhető forrásokhoz 

igazodnak. Az önkormányzat céljai elérésében külső tőke és pályázati erőforrásokra 

kíván támaszkodni. 

 

II.  Az önkormányzat gazdaságpolitikai elhatározásai: 

 

- Olyan gazdasági tevékenységet nem kíván támogatni, amely a településünk értékeinek 

devalválását, leértékelését eredményezi. Értéknek tekintjük az életkörülményeinket, az 

épített és természetes környezetünket, a benne élő embert és élővilágát,  a szőlő és a 

bor kultúrát a településhez kötődő vállalkozásokat, a településünk lakosságát és 

munkavállalóit. 

- A munkahely létesítés elérése érdekében kívánja fenntartani az önkormányzat a 

település nyitottságát, de nem kívánja érvényesíteni a szociális alapon működő 

befogadó politika alkalmazását. 

- Feladatának tekinti, hogy elősegítse azon vállalkozások, szolgáltatások letelepedését, 

amelyek az értékeink védelmével összeegyeztethetőek. 

 

III. Az önkormányzat adópolitikai célkitűzései: 

 

- Az alkalmazott adópolitika alternatívát kínáljon minél több vállalkozás számára annak 

érdekében, hogy tevékenységük helyéül, Ostoros települést válasszák. 



 6 

- Feladatának tekinti olyan módszerek kidolgozását, adaptálását, amely az adóterhek 

könnyítését teszik lehetővé. 

- Az adófegyelem erősítése érdekében az adóigazgatási feladatok korszerűsítését, 

technikai fejlesztését fogja végre hajtani. 

- Adó kintlévőségek behajtásához, valamennyi rendelkezésre álló lehetőséget igénybe 

fog venni 

 

IV.  Az önkormányzat munkahely teremtési foglalkoztatási célkitűzései: 

 

- Olyan irányú fejlesztéseket kíván támogatni, amelyek megvalósulásával növekszik a 

helyben foglalkoztatottak száma. 

- Az új közfoglalkoztatási programban való részvétellel kíván segítséget nyújtani az arra 

rászorulók számára.  

- A helyben nyújtott szolgáltatások vonatkozásában fő mérlegelési szempontként   

kívánja kezelni a helyi munkaerő foglalkoztatását. 

- Feladatának tekinti, hogy a helyben nyújtott szolgáltatásokban lehetőleg helyi 

munkaerőt foglalkoztasson. 

 

V.  Az önkormányzat szociálpolitikai célkitűzései: 

 

- Az önkormányzat az általa biztosított támogatási rendszerben a gazdasági erejéhez 

igazodó gyakorlatot fog alkalmazni. 

- A támogatási rendszer adta lehetőségeket elsősorban a helyben igénybe vehető 

szolgáltatásokon keresztül kívánja biztosítani. 

- A közfoglalkoztatási együttműködést megtagadók esetén további segítséget  szociális 

támogatást nem fog biztosítani az önkormányzat. 

- A hitel és a közüzemi problémák kezelésében érdemi szerepvállalást nem tud vállalni 

addig, amíg annak feltételei / jogi és gazdasági / meg nem teremtődnek. 

- Feladatának tekinti az Alapszolgáltatási Központ keretein belül a Házi Gondozói és a 

Jelzőrendszeres szolgálat fejlesztését. 

- Az igények alapján fogja beindítani a Családi Napközi /CSANA / szolgálatot. 

- A nyári szünidő időszakában a gyerekek napközi ellátása kerül megszervezésre. 

- Az óvoda bővíthetősége esetén nulladik csoport beindításának feltételeit kívánja 

megteremteni.  

- Továbbra  is kiemelt figyelmet fog fordítani az időskorúakkal való foglalkozásra, 

számukra szervezett programok támogatására. 

 

VI.  Az Önkormányzat Ifjúsági és Sport feladataihoz kötődő célkitűzések: 

 

- Az önkormányzat minden olyan kezdeményezést támogatni kíván, amely a fiataljaink 

fejlődését, életre való felkészítését eredményezi. 

- Feladatának tekinti a helyi Ifjúsági Cselekvési terv elfogadását és annak folyamatos 

megvalósítását.  

- Támogatja és elősegíti a sportolási feltételek fejlesztését. Alkalmazott gyakorlatában a 

minőségi versenysport támogatottsága arányban kell álljon annak településünkre 

gyakorolt hatásával. Labdarúgó sportpálya létesítése  központi pályázati   támogatás 

elnyerése esetén. 

- A Novaj Sport Egyesület működtetésében vállalt anyagi szerepvállalás összhangban 

kell legyen  az önkormányzat anyagi tehervállalásával, az ostorosi fiataljaink, 

érintettségével. 
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- Forráshiányos / működési / költségvetés esetén működési támogatást nem tud az 

Egyesület számára biztosítani. 

- Feladatának tekinti, hogy a meglévő sportolási feltételeinket fejlessze, illetve önálló 

sport egyesület működési feltételeinek kialakítását kezdje meg. 

- „OVI-FOCI”-pálya kialakítása. 

                     

VII.  Az Önkormányzat Közszolgáltatások biztosítása színvonalának javítására 

         vonatkozó célkitűzései:  

 

- Az önkormányzat elsődleges célja, hogy a településünk működőképességének 

fenntartását, a helyben nyújtott szolgáltatások folyamatos fejlesztését elérje úgy hogy 

a költségvetés finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyensúlya javuljon. 

- Feladatának tekinti az irányító, szervező munka hatékonyságának növelését, az 

alkalmazott kommunikációs gyakorlata fejlesztését, a képviseleti munka 

struktúrájának /SZMSZ/ korszerűsítését. 

- Növelni kívánja a civil szervezetek az önkormányzati munkában való aktív jelenlétét.  

- Az önkormányzat kötelező feladatait vagy saját intézményi hálózatán keresztül, vagy  

feladat ellátási szerződés keretében, önkormányzati, kistérségi együttműködés 

keretében fogja biztosítani. 

- Feladatának tekinti az alapfokú oktatási intézményeink működtetését. Mindaddig, 

amíg a helyben nyújtott oktatási szolgáltatásaink működtetésére társadalmi igény van 

és a működtetése a jogszabályok keretein belül megszervezhető az önkormányzat 

biztosítja annak feltételeit. Mindezek hiányában a szolgáltatás megszüntetésében lesz 

kénytelen döntést hozni. 

- A szociális feladatokat integráló Alapszolgáltatási Központ fejlesztését feladatbővítés 

szándéka mellett kívánja végrehajtani. 

- Az üzemélelmezési feladatokat, mindaddig önkormányzati körben kívánja tartani, 

amíg helyben nem alakul ki reális alternatíva kiváltására. 

- A művelődési ház átépítésével, az IKSZT. létrehozásával új profilú szolgáltatást fog 

létrehozni, melyben a kultúra, az egészséges életmód szolgáltatások mellett a  

vállalkozásokat egyéni gazdálkodókat segítő szolgáltatások is meg fognak jelenni. 

- Feladatának tekinti a közszolgáltatás marketing munkájának fejlesztését, a meglévő 

információs pont korszerűsítését, új információs pont kiépítését. 

- Feladatának tekinti a közfeladatokat ellátó középületek akadálymentesítési 

programjának tovább folytatását. 

- Új pályázatokat kíván készíteni az iskola épület átalakítására, akadály mentesítésére, a 

napközi épületének több funkciós átépítésére, az óvoda bővítésére, a 

közintézményeink energia hatékonyságának korszerűsítésére. 

- Az alapfokú oktatás, az egészségügy, a szociális ügyek, a közigazgatás, a 

környezetvédelem, a területfejlesztés terén továbbra is igénybe fogja venni a  

kistérségi társulások / EKT. EKTcT./ illetve a Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társulás által kínált szolgáltatási lehetőségeket. 

 

VIII.  Az önkormányzat Nemzetközi Kapcsolatépítés célkitűzései: 

 

- Az önkormányzat célja a Lemhény testvértelepüléssel kialakult együttműködés 

fejlesztése. 

- Feladata a diákok csereüdültetésének évenként történő megszervezése, a civil 

közösségek kapcsolatfelvételeinek erősítése, érkező delegációk fogadásának 

megszervezése, az utazó delegációk feltételeinek biztosítása. 
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IX.  Az önkormányzat idegenforgalmi és kulturális rendezvényekkel kapcsolatos 

        célkitűzések: 

 

- Az önkormányzat célja, hogy saját szervezésű rendezvényeinek színvonalát javítsa, a 

kistérségi programokhoz való csatlakozással azok számát, rendezvényi érintettségét 

növelje, hozzájárulva a Falusi Turizmus helyi erősödéséhez. 

- Feladatának tekinti a helyi adottságaink, lehetőségeink jobb kihasználását, 

tehetségeink programokba való bekapcsolását, önálló arculatú, saját nagy rendezvény 

kialakítását, annak az idegenforgalmi rendezvények közé történő bevezetését.  

- A Bor-Túra és a Bor és vele párhuzamosan megrendezésre kerülő gasztronómiai 

rendezvényekhez való kapcsolódást. 

 

X.  Az önkormányzat egészségmegőrző célkitűzései: 

 

- Az önkormányzat lehetőségein keresztül kívánja elősegíteni az állampolgárok 

egészséges életmód szemléletének pozitív változását. Érdekelt abban, hogy 

állampolgárai egészségesebben éljenek, étkezzenek, sportoljanak, a természet 

nyújtotta lehetőségeket, mind teljesebb körűen használják ki. 

- Feladatának tekinti, hogy az ilyen jellegű programokat szervező közösségeinket 

céljaik megvalósításában segítse. 

- A lakosság számára, az egészséges életmóddal kapcsolatos programokat kíván 

szervezni. 

 

XI.  Az önkormányzat Kulturális Örökség Védelme terén elérendő célkitűzései: 

 

- A településünk életkultúrájának megőrzése érdekében, az önkormányzat sajátos 

eszközeivel kívánja védeni épített és természetes környezetét. 

- Az önkormányzat történelmi emlékhelyként „helyi védelem” alá kívánja helyezni a 

„Csúnyamunka-török kilátót”, az Iskola úton található Szent János szobrot, illetve a 

településünk római katolikus templomát. 

- Részben vagy egészben helyi védelem alá kívánja helyezni a Gárdonyi úti 

pincelakásokat, a település történelmi pincesorait. 

- A Kegyeleti Emlékparkban, a község közterületein köztéri alkotások kihelyezését 

támogatja. 

 

XII.  Az önkormányzat környezetvédelmi célkitűzései: 

 

- Az önkormányzat célja, hogy az előd nemzedékektől kapott környezetünket a 

jelenkorban megőrizve az utód nemzedéknek életképesen átadja. Szabályozásaival 

védje, ha szükséges rehabilitálja, az igényekhez igazítottan fejlessze azt. 

- Feladatának tekinti, hogy a település folyamatosan igénybe vegye a regionális 

hulladék gazdálkodási rendszerek nyújtotta szolgáltatásokat /kommunális, inert, 

szelektív hulladék gyűjtése, valamint az állati tetemek és hulladékok gyűjtése /. 

- Meg kívánja oldani a zöldhulladék elszállításának és kezelésének stabil rendszerét. 

- A település egészére kiterjesztett környezetvédelmi akciók és parlagfű mentesítési 

programok szervezését segíti elő és támogatja azt. 

- Az esztétikusabb környezetünk kialakítása érdekében, virágosítási program indítását 

támogatja, a feladat végrehajtásában közreműködik. 
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XIII.  Az önkormányzat közbiztonságot elősegítő célkitűzései: 

 

- A közbiztonság védelme és erősítése a településünk védendő értéke. 

            Az önkormányzat ennek megfelelően feladatának tekinti, térfigyelő rendszer  

            kiépítését. 

- A településőr hálózat működtetésének feltételeit biztosítja. 

- A Polgárőr Egyesület  munkáját nélkülözhetetlennek tekinti és a tevékenységét 

folyamatosan támogatja. 

 

XIV. Az önkormányzat fejlesztési célkitűzései: 

 

- Az önkormányzat céljai elérése érdekében a lehető legtöbb területen szükséges, hogy 

pályázzon és azokat sikeresen megvalósítsa. 

- Feladatának tekinti az áthúzódó fejlesztések, Csincsa meder és a Nyugati Övárok 

illetve az Arany – Honvéd – Rákóczi utak és az autóbusz öblök pályázati beruházások 

befejezését. 

- A belterületi felszíni csapadékvíz elvezetési rendszer rekonstrukcióját eredményező 

pályázat kerül kidolgozásra. Első lépésként a patakmeder szabályozására kell hogy sor 

kerüljön.  Ezt követően válik lehetővé a belterületi hálózat teljes rekonstrukciójára. E 

munka előkészítésére vállalkozik az önkormányzat. 

- A mezőgazdasági területekről érkező vizek kezelhetősége érdekében szükséges a 

Keleti Övárok rendszer / Északi Lakótelep / és az Egri úti lakópark vízvédelmi 

rendszerének a  megtervezése és sikeres pályázás eredményeként azok megvalósítása. 

- A Tarnamenti Víztársulattal és a Tulajdonos társsal való együttműködés keretében  

pályázati lehetőségek kihasználásával nyílhat mód a Tározó rekonstrukciójának 

elvégzésére. 

- Az önkormányzat feladatának tekinti, a belterületi útjaink rekonstrukciós munkáinak 

tovább folytatását. Elsősorban a Bethlen, a Szépasszonyvölgy, a felső Dobó út a 

Gárdonyi út, az Iskola út, a Kossuth Tér számíthat sikeres pályázás esetén 

beavatkozásra. Indokolttá vált a Deák F. út megerősítése, illetve a Hunyadi út padka 

rendezése. 

- Elő kívánja készíteni a járda felújítás programját. Első beavatkozási helyszínként a 

temetőtől az Egri út szakasza a Petőfi és a Széchenyi út  kerülhet megvalósításra.  

- A közlekedés biztonságosabbá tételét fontosnak tartja az önkormányzat. Ennek 

elősegítése érdekében gyalogos átkelő helyek létesítési programját kezdi meg. 

Lehetséges helyszínek a Templomtér, a Temető, a Széchenyi út és a Lakópark 

lehetnek. 

- Az önkormányzat fontos feladatának tekinti a település közlekedésének további 

átszervezését. 

- Lakossági támogatással, pályázati forrás rendelkezésre állása esetén kíván foglalkozni 

a temető infrastrukturális fejlesztésével. / úthálózat, a ravatalozó fedett területének 

növelése, új ravatalozó építése/. 

- A földtulajdonosokkal együttműködve kíván a külterületi úthálózat felújításában 

szerepet vállalni.  Erőforrások hiányában a probléma megoldását nem kívánja 

kizárólagosan magára vállalni. 

- Az önkormányzat a Pince és Partfal veszélyelhárítási munkálatokban az anyagi 

lehetőségei szerint fog a jövőben részt vállalni. Hitelfelvételt az önerő biztosításához 

csak a körülmények egyedi vizsgálata, illetve az érintett tulajdonosok anyagi 

szerepvállalása esetén vállal. 



 10 

- A program keretében indokoltnak tartja a Deák F. úti támfal további építését, illetve a 

Dobó és a Bornemissza úti támfal tervezési munkáinak tovább folytatását. 

- Az önkormányzat kapcsolódni kíván a kistérség alternatív energia előállítási 

programjához. 

- Elő kívánja készíteni a Hőforrás megnyitását és a kitermelt víz gazdasági 

hasznosítását. 

- Pályázatokat fog kimunkálni az iskola, óvoda, napközi épületeinek fejlesztésére, a 

közintézmények energia felhasználásának korszerűsítésére, fejlesztésére, a játszó 

tereink korszerű eszközparkjainak kialakítására, a térfigyelő rendszer kiépítésére, a 

sportolási feltételek javítására. 

- Vizsgálni fogja zöldmezős beruházás keretében Ipari Park helyi létesítésének 

lehetőségét. 

- LED lámpás közvilágítási lehetőség vizsgálata. 

 

XV.  Az önkormányzat kapcsolat rendszerének célkitűzései: 

 

- Az önkormányzati együttműködés fokozása adhat segítséget számos fejlesztés 

megvalósításához, szolgáltatás igénybe vételéhez. 

- Az önkormányzat elemi érdeke a társulások által nyújtott szolgáltatások igénybe 

vétele, a rendelkezésre álló lehetőségek mind teljesebb körű kihasználása./ jelenleg 14 

szolgáltatási lehetőség áll rendelkezésre./ 

- A gazdaság valamennyi helyi szereplőivel konstruktív kapcsolat kialakítására 

törekszik. 

- Feladatának tekinti a helyi vállalkozók adatbázisának létrehozását a lakosság számára 

internetes hozzáférés lehetőség biztosítását. 

- Évi gyakorisággal fogja meghirdetni a Vállalkozók Fórumát. 

- A községünk életének szervezése illetve fejlesztése során elsősorban a helyi 

vállalkozókra kíván támaszkodni. Ennek érdekében a közbeszerzési eljárási rendben 

kihasználva a jogszabály adta lehetőséget előminősítési rendszert fog bevezetni, 

segítve a helyi közbeszerzésekben való részvételüket. 

 

A célkitűzések csak a lakosság, a vállalkozások és az önkormányzat aktív közreműködésével,  

anyagi szerepvállalásával, valamint sikeres pályázati pozíciók esetében valósíthatók meg. 

Ehhez szükség van valamennyi közszereplő, közéleti szerepet vállaló személy, egyesülés, 

csoport aktív kitartó konstruktív munkájára. 

Kizárólag csak ez ad esélyt arra, hogy a rendkívüli nehéz gazdasági körülmény ellenére is 

meglehessen a közös erőfeszítések sikere, 

 

Önökkel - Önökért, a folyamatosan fejlődő életképes településünkért. 

 

 

Ostoros 2011-03-20          

 

          Kisari Zoltán 

           polgármester 
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4. Napirendi Pont 

Javaslat Ostoros Község Önkorm{nyzata Környezetvédelmi Programj{nak jóv{hagy{s{ra 

(ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester t{jékoztat{st adott arról, hogy 2003. évben elfogad{sra került a 

település környezetvédelmi programja, azonban a v{ltoz{sok miatt szükségessé v{lt annak 

felülvizsg{lata. Megjegyezte, hogy különböző beruh{z{sok indíthatós{g{hoz alapvető 

fontoss{ggal bír a dokumentum aktualiz{l{sa, erre tesz javaslatot jelen előterjesztés. 

 

Vasas [gostonné jegyző előadta, hogy a p{ly{zatok benyújt{s{hoz fontos a program 

aktualiz{l{sa, példaként említette az időközben bekövetkezett v{ltoz{sokat, többek között a 

település lez{rt hulladéklerakój{nak, új lakópark létesítésének szerepeltetését. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester hozz{tette, hogy a 2003-ban elfogadott anyag többször 

t{rgyal{sra került a Képviselő-testület {ltal, melynek fő jellemzői: - az önkorm{nyzat kül-, 

belterületének környezeti {llapota jó, fejlesztésekkel tov{bb javítható, - észlelt 

környezetszennyezések jól lehat{rolhatóak, felsz{mol{suk indokolt, - talajvédelem 

érdekében vízh{lózat, szennyvízh{lózat kiépítése megtörtént, - környezettudat form{l{sa, 

alternatív energi{k felhaszn{l{sa igényként jelentkezik. Véleménye, hogy a kitűzött célok 

önkorm{nyzati összefog{ssal, felelősségteljes gondolkod{ssal, önfegyelem tanúsít{s{val 

megvalósíthatóak, példaként említette a region{lis hulladékgazd{lkod{si rendszert, illetve 

az {llati tetem elhelyezését biztosító region{lis rendszert. 

Kérte kérdés, észrevétel, javaslat megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel, m{s javaslat nem fogalmazódott meg, Kisari Zolt{n polg{rmester 

szavaz{st rendelt el. 

 

Szavaz{s 

 

A képviselők egyhangúlag (7:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

21/2011. (III.28.) számú  

Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Ostoros Község Önkormányzata Környezetvédelmi Programjának jóváhagyása 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a 2003. évben készült Környezetvédelmi Programot aktualizálja és 

a határozat mellékletét képező előterjesztés szerint a Környezetvédelmi Program 

bevezetőjét, az 1.1.2.1. pontját, az 1.4.1. pontját, a 2.4.1. pontját és az Összegző értékelést 

aktualizálja, és a Program az 1.2.4., 1.2.5., 1.4.4. pontokkal kiegészül. 

Felkéri a Jegyzőt a Környezetvédelmi Program egységes szerkezetben történő 

elkészítésére és a jogszabályban előírt egyeztetések lefolytatására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:     polgármester, jegyző 
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           Melléklet 

 

OSTOROS KÖZSÉG 

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK 

 

FELÜLVIZSGÁLATA 

 

 
 

 

2011. 
Bevezető 

 

 A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése a napjainkra a társadalmi- gazdasági élet 

meghatározó részé vált. 

 

Ennek alapvető oka egyrészt a hosszú távon nem fenntartható gazdálkodás következtében a természeti 

erőforrások egyre gyorsabb gazdálkodás következtében a természeti erőforrások egyre gyorsabb 

ütemű felhasználása, másrészt a gazdasági tevékenységek hatásonként a környezetbe kibocsátott 

szennyező anyagok növekvő mennyisége. Mindezek eredményeképp – a gazdasági változások 

kétségtelen előnyös vonatkozásaival párhuzamosan – szinte minden környezeti elem állapota romlott, 

és ez már használatok egyértelmű korlátozásaival is együtt jár.  

 

Ugyanakkor a megfelelő környezeti feltételek nélkülözhetetlenek a jelen és jövő nemzedékek 

jólétének, egészséges életének biztosításához.  

 

A társadalmi- gazdasági feladatok végrehajtásával párhuzamosan, azokkal együtt kell a 

környezetvédelem problémáit megoldani. 
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A Program elkészítését és végrehajtását a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. törvény 46. §-a írja elő, illetve a 48/B., 48/E-F. § szabályozza. 

 

Alapvető feltétel, hogy a további társadalmi- gazdasági fejlődés ne járjon a környezet a környezet 

állapotának romlásával, és a környezeti feltételek változása ne legyen a további fejlődés áthághatatlan 

akadálya. Ennek érdekében a környezeti szempontokat integrálni kell a gazdaságpolitikában és a 

különböző ágazati politikában.  

 

A környezetvédelem alapvető célja a meglévő környezeti értékek megóvása, a környezeti károk 

megelőzése. Emellett lényeges feladat a környezetet károsító hatások korlátozása, illetve 

megszűntetése, valamint a kialakult környezeti károk felszámolása, illetve a megfelelő környezeti 

állapot helyreállítása. A problémák megoldása érdekében fel kell tárni azokat, meg kell határozni az 

okokat abból a célból, hogy meg lehessen keresni a leghatékonyabb megoldásokat, hogy a megelőzés 

elv érvényesíthető legyen.  

Egy-egy területre, településre együtt kell látni az okok, hatótényezők   a környezeti állapota  

probléma  cél   megoldások    feladatfolyamatot. 

A problémamegoldás mellett azt is figyelembe kell venni, hogy ma még van mit védeni. Számos olyan 

természeti értékkel rendelkezik az ország, ezen belül Ostoros község is, amely Európa gazdaságilag 

fejlettebb részéből hiányzik.  

A Program megvalósítását nem lehet egy-egy település kiragadásával, hanem a társadalom különböző 

szereplőivel való folyamatos együttműködésre egyetértésre kell alapozni. 

 

Ostoros község bemutatása: 

 

A XVII. század végétől származó térkép alapján megállapítható, hogy a település centruma az Egertől 

Novajra vezető országút oldalára települt két sor (Széchenyi utca). 

Már a múlt században alakult ki az előbbivel párhuzamosan, a Csincsa- patak keleti partján húzódó 

Egy sor (Honvéd sor), melynek északi részét Felvégnek, a délit Alvégnek nevezik. 

A településtől északra magaslaton, különállóan emelkedő templom és a falu közötti terület – a 

Templom sor néven – a múlt század végén épült ki. 

Ebben a században a település északnyugati szélén terjeszkedett annyira, hogy szinte új falu- telep, 

Újtelep néven keletkezett. A falu keleti és délnyugati szélén – a Domb, Csaba, Csincsa vagy 

Szépasszonyvölgy- völgy nevű területeken-e század elején számos barlanglakás volt.  

A beltelek megosztottsága több esetben még ma is érvényesül: az Alvégben és az Egy soron a telkeket 

az út választja ketté lakóterületekre és gazdasági udvarra.  

A geomorfológiai viszonyok hatása érvényesül, amit a telek változó formája is jelez. 

A település nevét az Ostoros vizéről nyerte, melyet Anonymus Istoros néven említ. A község nevét 

1330-ban közli az első okleveles forrás. 

1945-ig Borsod megyéhez tartozott, majd Heveshez csatolták. 

1925. évi földrengés során a települést újjáépítették. 

A geológiai adottságok miatt Ostoros pincés település. 

A feltárt pincék száma 700, alapterületük meghaladja a 23500 m
2
 –t. 

Történelmi múltnak megfelelően ezeket hol lakás, hol gazdasági célokra használták fel.    

 

Többszintes pincerendszerek alakultak ki, s e középső szinten épült fel a XX. század elején a 

„fennálló” ház, amely a családok gyarapodását volt hivatott jelezni. 

 

Ma már az Eger környéki térségbe tartozó település a közepes nagyságú falvak közé tartozik. A 

lakosság száma az elmúlt 50 év első szakaszában kismértékben ingadozott, azonban a 90-es évektől – 

a falvak többségével ellentétben – a népesség száma jelentősen megváltozott pozitív irányba. Ebben 

szerepet játszott, hogy a falu vezetése okosan kihasználta a megyeszékhely közelségét. 

 

4 lakópark kialakításával megindult a kivándorlás Egerből, mint városkörnyéki település vonzza 

Egerből a családi házban lakni szerető városiakat. A községben teljes körű az infrastruktúra. 
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2011. január 01-vel a lakónépesség 2648 fő. 

 

A lakosság összetétele : 

0-5 év    146  5,5 % 

6-14 év   263  9,8 % 

15-18 év  139  5,2 % 

19-62 év  1751  65,2 % 

63 – év   385  14,3 % 

A korosztályonkénti létszám kedvező. 

 

A munkaképes felnőtt lakosság aránya jobb, mint más községben, sajnos a munkanélküliek száma 

emelkedést mutat.  

 

Munkahely szempontjából való közelítés az alábbi arányokat mutatja: 

Egerben kb. a dolgozók 90 %-a dolgozik napi ingázóként, a maradó 10 % talál magának elfoglaltságot 

a településen. Jellemző, hogy az ipari és szellemi munka mellett mezőgazdasági tevékenységet, szóló- 

és gyümölcstermesztést folytatnak.  

 

a) Előzmények, a program felülvizsgálatának megalapozottsága 

 

A Környezetvédelmi  Program Ostoros településen 2003. évben készült el az ÉKE Környezetvédelmi 

Kft. által. felülvizsgálatát a törvényi kötelezés mellett, ill. annak szellemében az alábbiak is 

indokolják: 

 

 Ostoros község alapvetően egészséges és tiszta környezetállapota, ill. annak védelme; 

 Ostoros természeti-, táj- és ökológiai értékeinek fenntartása /védelme, ésszerű fejlesztése, ill. 

hasznosítása; 

 a tervezett, ill. lehetséges környezetvédelmi beavatkozások /fejlesztések szükségességének 

indoklása, megvalósításának megalapozása és segítése; 

 a lehetséges környezetkárosítások megelőzése érdekében szükséges tennivalók összefoglalása; 

 Ostoros potenciális helyzetének javítása, az egészséges életfeltételek további fenntartása, ill. egyes 

területeken annak javítása; 

 

aa) Elérendő célok: 

 

A  környezetvédelmi program célja: 

Ostoroson élők és környezetük harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet elemeinek és 

folyamatainak a védelme, valamint a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek a biztosítása. 

 

Részcélok:  

 

 a környezet igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentése-, károsodásának 

megelőzése-, a károsodott környezet javítására / helyreállítására vonatkozó feladatok 

meghatározása 

  

 az emberi egészség védelme-, az életminőség környezeti feltételeinek javítása 

  

 a természeti erőforrások megőrzése, fenntartása, az azokkal való észszerű takarékoskodás, 

valamint az erőforrások megújulását biztosító gazdálkodás  megvalósításának a segítése 

  

 a községi feladatok (társadalmi és gazdasági) és a környezetvédelmi követelmények 

összehangolása 

  

 a lakossági kezdeményezések, ill. a részvétel feladatainak / feltételeinek a megjelenítése. 
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ab) Alapelvek: 

 

 a fenntartható fejlődés, 

 az elővigyázatosság , 

 a káros környezeti hatások megelőzése, 

 a környezetkárosítás / környezetkárosodás megszüntetése, a károsodott környezet helyreállítása, 

 a felelősség,  

 az együttműködés, 

 a tájékozódás, a tájékoztatás és a nyilvánosság elve. 

  

 ac)A környezeti szempontok beépítése a gazdaság folyamatába: 

  

 a környezetpolitika regionalizálása;  

 a szubszidiaritás és a partneri viszony elvének alkalmazása; 

 a környezet-rehabilitáció- és helyreállítás alkalmazása a sérült területeken, az új fejlesztésekkel 

párhuzamosan. 

 

Feladata: megmutatni, hogy a községben e téren: 

 

 milyen a jelenlegi helyzet; 

 mik az elvégzendő / megvalósítandó feladatok; 

 azt kik és milyen forrásokból valósíthatják meg. 

 

Módszere: 

 

 biztosítani a valós helyzet- és az erre épülő reális / szükséges fejlesztési irányok és célok 

megismerhetőségét; 

 bemutatni a folyamatokra ható segítő-, ill. gátló tényezőket; 

 segítséget adni a változtatási szándék megfogalmazásához; 

 hangsúlyozni a térségen belüli-, ill. a térségen túli összefogás, valamint a rendszerszemléletű 

megközelítés fontosságát, jelentőségét, ill. elkerülhetetlenségét; 

 megvalósítást "gerjeszteni" a környezetterhelési hatások bemutatásával, ill. a megoldások jótékony 

hatásainak hangsúlyozásával. 

 

Elvárható eredménye: 

 

 az egészséges környezet feltételeinek biztosítása, az emberi egészséget károsító hatások 

csökkentése, a megfelelő életminőséghez szükséges környezeti állapot megteremtése és megőrzése; 

 az élő - és élettelen környezet természetközeli állapotának megőrzése, a természetes rendszerek- és 

természeti értékek megóvása, a bioszféra sokszínűségének megtartása, a természeti folyamatokban 

rejlő információk megőrzése; 

 a természeti erőforrásokkal való takarékos- és értékvédő gazdálkodás, a harmonikus és ésszerű 

környezet-igénybevétel és a minimális környezetkárosítás megvalósítása; 

 a korábbi környezetkárosodások megszüntetése, a károsult környezet helyreállítása 

 a fogadóképesség biztosítása egyrészt  a hazai támogatási rendszerben, másrészt. az EU strukturális 

alapoknál, azaz egy programfinanszírozási rendszernek való megfelelőség. 

 

b) Prioritások: 
 

ba) Egészséges élettér biztosítása minden a községben élő, ill. ide látogató számára 

 

bb) Ostoros környezetállapotának megőrzése / javítása 
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bc) A gazdaságfejlesztés és a környezetvédelem feltételrendszerének összehangolása kiemelten 

az idegenforgalmi hasznosítás és fejlesztések környezetvédelmi feltételeinek a biztosítása. 

 

bd) A természet-, a táj-, és az épített környezet értékeinek a védelme; a már károsodott 

környezet helyreállítása 

 

be) Társadalmi tudatformálás, környezettudatos nevelés megvalósításával felkészíteni a 

térségben élőket egy minőségileg más szemléletre és viselkedésformára. 

 

c) A környezetvédelmi program tervezett életciklusa 

 

Az Országgyűlés a 96/2009. (XII. 9.) OGY határozattal fogadta el a harmadik, 2009-2014 közötti 

időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programot.  

 

Az 1997-2002. közötti időszakra szóló első Program küldetése az volt, hogy a rendszerváltást 

követően felmérje a környezet állapotát, meghatározza a szükséges cselekvési irányokat és megkezdje 

a több évtizede felhalmozódott problémák felszámolását és a továbbiak megelőzését. A 2003-2008. 

között megvalósított második Program főként az EU-csatlakozás környezetvédelmi feltételeinek 

teljesítését segítette elő (jogharmonizáció, intézményfejlesztés, természeti értékek védelme, 

környezeti infrastruktúra ütemezett kiépítése), de emellett számos területen hatékony intézkedéseket 

vezetett be és több új, jövőbe mutató koncepció, stratégia és terv született. A két Program időszakában 

csökkent a környezetterhelés és hatékonyabbá vált a természeti értékek védelme, melyben az ágazati, 

illetve területi (regionális, megyei és helyi) együttműködésnek is növekvő szerepe volt. A  harmadik 

Nemzeti Környezetvédelmi Program a 2009-2014.  közötti időszakra szól, de ennél hosszabb távra is 

kitekint. Az ország fenntartható fejlődési pályára való átállását kívánja sajátos eszközeivel elősegíteni. 

A környezeti szempontok és összefüggések megjelenítésével, a társadalmi és gazdasági 

lehetőségekkel összehangolt, szükséges intézkedések meghatározásával rendszerbe foglalja a 

környezet védelmére irányuló célokat és feladatokat. A tennivalóknak a társadalmi-gazdasági 

munkamegosztáshoz illeszkedő, a területi sajátosságokat és a különböző társadalmi igényeket, 

szempontokat is figyelembe vevő megfogalmazásával a korábbinál nagyobb súlyt fektet az 

együttműködésre, a decentralizáció és a szubszidiaritás elvére. 

 

A települési programban vizsgált részterületeket természetesen csak egy folyamat részének lehet 

tekinteni, ahol szorosan egymás mellett vannak: 

 

 a befejezés előtt álló tevékenységek,  

 a megvalósítás alatt lévő környezetvédelmi beavatkozások,  

 a tervezési - előkészítési fázisban, ill. a kezdés előtt  lévő beruházások 

 a koncepcionális elképzelések 

 a törvénykezés / jogszabályalkotás révén generált / támogatott további fejlesztések. 

 

c) Törvényi szabályozás 

 

ca) Az Európai Unió környezetpolitikája és környezetvédelmi joga 

 

Az Európai Unió jogrendjének alapja, elsődleges jogforrása az Európai Gazdasági Közösséget (EGK) 

1957-ben életre hívó Római Szerződés, amelynek elsődleges célja az volt, hogy a II. világháború utáni 

Nyugat-Európa területén olyan gazdasági együttműködési rendszert hozzon létre, amely alkalmas egy 

biztonságos és kiegyensúlyozott fejlődés megalapozására a térségben.  A Római Szerződés 

alapdokumentuma eredeti formájában még említést sem tett a környezeti megfontolások, a 

környezetvédelem szempontjainak érvényesítéséről. Ennek oka a gazdasági fejlődésre koncentrálás 

mellett az volt, hogy akkoriban még ott sem állt a környezet védelme úgy a közgondolkodás 

homlokterében, mint ahogy ezt ma már értelmezik. 
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A környezeti szempontok érvényre juttatásának feltételei igazán csak az 1987-ben hatályba lépett 

Egységes Európai Akta (EEA) alapján teremtődtek meg. Természetesen közben történtek jelentős 

lépések : 1972. Stockholmi konferencia, 1973. Első Környezetvédelmi Akcióprogram, további 

akcióprogramok, így 1993-ban már az V. Környezetvédelmi Akcióprogram. Az ott megfogalmazott 

célokat finomította tovább a Maastrichtban elfogadott és 1992-től hatályos, az Európai Uniót (EU) 

létrehozó szerződés, melynek 2. cikkelye így fogalmaz: 

 

" A Közösség feladata ... előmozdítani az egész Közösségben a gazdasági tevékenységek harmonikus 

és kiegyensúlyozott fejlődését, a fenntartható inflációellenes és a környezetet figyelembe vevő 

fejlődését ..."   

 

A  Közösségnek  a  " folyamatos  és  kiegyensúlyozott  fejlődés "  követelményétől  a    " fenntartható 

fejlődés " irányába való elmozdulása jelzi az EU valódi " kizöldülését ", vagyis a környezeti 

szempontok és a környezetvédelem konkrét " helyretételét ", amelynek alapján megalkothatók lettek  

azok a másodlagos jogforrások, amelyek akár bírósági érvényesítést is lehetővé tesznek.  

 

Maastricht után az EU környezetpolitikájának fő céljai (" A környezet" cím 130 r cikkelye szerint) : 

  

 a környezet megóvása, védelme és minőségének javítása 

 az emberi egészség védelme 

 a természeti erőforrások megfontolt és ésszerű felhasználása 

 a környezet regionális vagy világméretű problémáival foglalkozó  

     intézkedések előmozdítása nemzetközi szinten 

 

Ma már e jogi alapokon nyugodva több, mint 400 másodlagos jogforrást tartalmaz az EU jogrendje, 

többségében irányelvek, kisebb részben rendeletek formájában. 

 

cb) Az Európai Unió hulladékgazdálkodási stratégiája 

 

Az Európai Unió 1989. szeptemberében fogadta el hulladékgazdálkodási stratégiáját, 1996. végén 

pedig határozatot fogadott el a hulladékokkal kapcsolatos teendőkről.  

 

E szerint az általánosan elfogadott prioritási sorrend: 

 

1. a hulladékképződés megelőzése, 

2. anyag vagy energia visszanyerése, 

3. biztonságos ártalmatlanítás. 

 

1. A hulladékgazdálkodás elveinek első és egyben legfontosabb célkitűzése a hulladék képződésének 

megelőzése / megakadályozása, ill. a hulladék veszélyes anyag  tartalmának csökkentése. 

 

E célok elérése elsősorban a technika feladata, egyben a termelő felelősége: 

 

 tiszta vagy hulladékszegény gyártástechnológiák kidolgozása / alkalmazása 

 tiszta, veszélyes anyagot nem tartalmazó termékek létrehozása 

 nehézfémek, káros hatású vegyi anyagok csökkentése / elhagyása 

 

2. Az anyag- és energia visszanyerése területén: 

 

 Amennyiben a hulladék elkerülhetetlenül létrejön, úgy a hulladék ismételt felhasználása az ajánlott. 

 Ha ez nem lehetséges, akkor célszerűen megválasztott műveletek segítségével a hulladék egészét, 

vagy lehetséges részét visszanyerve abból az eredeti vagy más felhasználásra alkalmas terméket 

kell létrehozni. 
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 A hulladék hasznosításának további lehetősége az abban rejlő energia kinyerése célszerűen 

hőenergia formájában. 

 

A hasznosítási lehetőségek közül gazdasági és környezeti hatások elemzésével lehet a 

legmegfelelőbbet kiválasztani. 

 

3. Az 1975-en megjelent 75/442/EGK direktíva alapján a tagállamoknak megfelelő 

hulladékártalmatlanító hálózatot kell létesíteni. 

A direktíva rendelkezik arról is, hogy a hulladékok felelőtlen vagy helytelen kezelése folytán 

elszennyeződött területek megtisztítása a Tagállamok feladata, annak költségeit " a szennyező fizet " 

elve alapján megtéríttethetik. 

 

A 75/442/EGK direktíva alapján Tanácsi Irányelvek és Határozatok tovább szabályozzák e témakör 

részleteit. Ezeket a hazai jogalkotás folyamatosan átveszi és beépíti saját jogalkotási rendszerébe. 

 

d) Térségi jellemzők 
 

A piacgazdasági átalakulás során az Egri kistérség településeinek helyzete összességében 

jelentősebben nem  romlott köszönhetően annak, hogy itt a gazdaság több lábon állt és alapvetően a 

helyi adottságokra épült.  

 

A Kistérség ipara gyakorlatilag Egerre, ill. a Berva völgyre koncentrálódik és a nagyobb fejlesztések is 

itt tervezettek. Már a korábbi fejlesztési tervekben is megfogalmazódott, hogy az iparfejlesztésnél 

fokozottan figyelemmel kell lenni a kistérség egészséges környezeti állapotára, turisztikai 

hasznosítására, élelmiszergazdasági  értékeire. 

 

A mezőgazdasági termelésben meghatározó a szőlő - bor ágazat helyzete és további lehetőségei. Nagy 

hagyománya van a gyümölcstermesztésnek is. A szántóföldi növénytermesztés és az állattenyésztés 

jelentősége továbbra is kisebb mértékűre becsülhető.  Az erdőgazdálkodás részarányában növekedés 

tervezett. 

 

A turizmusnak a térség minden településének gazdaságfejlesztésében megkülönböztetett jelentősége 

van / lehet. Ehhez a hátteret a változatos táji- és természeti adottságok mellett a gyógy- és termálvizek; 

a természetvédelmi területek, az épített környezet értékei, a jó borok és a színvonalas vendéglátás, a 

vár és még sok egyéb részlehetőség biztosítja. 

 

A kistérség infrastruktúra kiépítettsége  kedvezőbb a Magyarországi átlagnál. Nagyobb fejlesztési  

igény a közlekedési úthálózati fejlesztésnél (közút, ill. kerékpárút), ill. a hulladékkezelésnél valamint a 

vízrendezés területén jelentkezik. 

 

A kistérségben Eger jelentős oktatási központ. Itt koncentrálódnak az egészségügyi és szociális ellátás 

intézményei is. 

 

Az információs csatornák folyamatosan épülnek, a kistérség informatikai fejlesztése rövid időn belül 

nagyot lépett előre. 

 

A demográfiai mutatók szintén kedvezőbbek az országosnál, ennek ellenére a kistérségben is számolni 

kell kismértékű népességcsökkenésre, ill. fokozódó elöregedésre. 

 

Összességében egy fejlődésre alkalmas és képes térségről van szó, ahol kellő hatékonyságú 

fejlesztések megvalósítására van igény és lehetőség. 
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e)  Ostoros és az Egri Kistérség környezetvédelmi összefogásának lehetőségei 

 

A z érintetett önkormányzat területére  vonatkozóan  az  alábbi összefoglaló megállapítások tehetők: 

 

 az érintett önkormányzatok közigazgatási területének (bel- és külterület)  környezeti állapota 

alapvetően jónak ítélhető, és  ez a tervezett részterületi fejlesztések megvalósításával tovább 

javítható; 

  

 a környezeti elemek  (talaj, víz, levegő), az élővilág, a táj, a települési és az épített környezet 

alapvető, maradandó vagy  visszafordíthatatlan károsodást nem szenvedett; 

  

 a kistérségben élő lakosság, ill. az ott dolgozók egészségét veszélyeztető tartós hatás nem áll fenn; 

  

 az észlelt / feltárt  környezetszennyezések jól lehatárolhatók, tervszerű beavatkozásokkal 

felszámolhatók, ill. célirányos beruházásokkal szakszerűen kezelhetők, rekultiválhatók. 

 

Az önkormányzatok vezetőivel történt  egyeztetések mind azt bizonyították, hogy a kistérségi társulás 

valamennyi tagja: 

 

 nagyon komolyan tervezi a környezetvédelmi fejlesztések megvalósítását, amelyért már eddig is 

sokat tett; 

 fontosnak tartja a közös gondolkodást és a regionális megvalósítást minden erre alkalmas 

célterületen; 

 ki kívánja használni a közös fellépés  adta előnyöket, ill. megvalósításhoz elnyerhető / bevonható 

forrásokat; 

 eredménycentrikus gondolkodású, van döntési képességük  és készségük , egészséges 

kockázatvállalásuk és emberileg is jól együtt tudnak működni; 

 nem zárkóznak el a célirányos térségen kívüli együttműködéstől sem. 

 

Mindezek egyben azt is jelentik, hogy a kistérség kész és alkalmas és megfelelő támogatások mellett 

rövid időn belül tovább képes javítani környezetállapotát. 

 

A közös települési környezetvédelmi program az 1995. évi LIII. törvényben előírtaknak megfelelően 

az alábbi részterületeket vizsgálta, ill. javaslatot adott  a megoldásokra: 

 

 a  települési környezet tisztasága és védelme; 

  

 a csapadékvíz elvezetés,  

 a kommunális szennyvízkezelés, (gyűjtés / elvezetés, tisztítás); ( beleértve a települési folyékony 

hulladékot is ) 

  

 a kommunális hulladékkezelés (beleértve a lakossági kommunális szilárdhulladékot, a termelési 

hulladékot és a veszélyes hulladékhányadot); 

  

 a lakossági- és közszolgáltatási (vendéglátás, településüzemeltetés, kiskereskedelem) eredetű zaj-, 

rezgés- és légszennyezés elleni védelem; 

  

 a helyi közlekedésszervezés; 

  

 az ivóvízellátás; 

  

 az energiagazdálkodás; 

  

 a zöldterületi gazdálkodás; 



 20 

 a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a környezetkárosodás 

csökkentésének településekre vonatkozó feladatai és előírásai. 

 

A kistérség speciális helyzetére tekintettel ezen felül foglalkozni kellett még az alábbi kérdéskörökkel 

is: 

  

 az állati tetemek hullák szakszerű gyűjtése / elhelyezése 

  

 felszíni víztározók vízminőségének védelme 

  

 természetvédelem, tájvédelem és az épített értékek védelme 

 

 földvédelem 

 

 környezet-egészségügy 

  

 társadalmi tudatformálás, környezettudatos nevelés megvalósítása. 

  

 minőségbiztosítás, önkormányzati környezetirányítási és auditálási rendszer  

 ( EMAS ) kiépítése 

  

 megvalósítás menedzselése, ellenőrző monitoring működtetése 

 

1.1.2.1. Felszíni vizek 

 

Az ország medence jellegéből következik, hogy a területén folyó évi átlagos vízmennyiség             

(120 milliárd m3/év) egy lakosra vetített értéke a világon az egyik legmagasabb.  

 

Ostoros községben egyik sarkalatos környezeti probléma a csapadékvíz elvezetésének megoldása.      

A település elhelyezkedése, a lakóházak és középületek „hegyek” közé beékelődött völgykatlanban 

találhatók. A gyors záporok, zivatarok egyszerre nagy mennyiségű csapadékot juttatnak a talajra, amit 

a talaj képtelen elszikkasztani. A környező „hegyekről” lezúduló csapadékvíz eróziós romboló hatása 

mellett a lakosságnak is tetemes károkat okoz.  

 

A csapadékvíz elvezetésére szolgáló nyíltárkos megoldás kapacitása, szakszerűtlen kialakítása, az 

átfolyók, átereszek szűk keresztmetszete nép képes a csapadékvíz-problémát megoldani. 

 

A lakóházak előtt a tulajdonosok takarítják az árkot, a kapubejárók átereszei egyedi megoldásúak, 

tehát nem a víz mennyiségének biztonságos elvezetésére lettek építve. 

 

A problémát az Önkormányzat folyamatos pályázatos megoldással tervezi megoldani.  

Ennek érdekében 2011-ben szakcéggel terveztették meg a település felmérésekkel és számokkal is 

alátámasztott - 10 éves csapadékátlaggal számított – csapadékvíz-elvezető rendszert.  

 

A rendszer vízgyűjtő területe 106 km2, mintegy 134,17 ha. A nyílt árkok méretezése 22 m3/sec 

vízhozam elvezetésére alkalmas, a zárt átereszek, átfogók, műtárgyak kapacitása is hasonló. A nyílt 

árkok méretei 40-60 cm fenékszélesség, 1:1,5 rézsűhajlás.   

 

A községben 18.666,5 m nyílt árok, valamint 312 m zárt csapadékvíz-elvezető  felújítása megtörtént, a 

Lakópark I. területén 1470 fm teherbíró folyóka, a Lakópark  II. területén, 3540 m zárt csapadékvíz-

elvezető árok, a Honvéd-Arany János utcákban 1630 fm teherbíró folyóka készült el. 

A település területén 28 öblözet szállítja a csapadékvizet. Az elvezetett vízmennyiség az Ostoros-

patakba, onnan a Rima-patakba, majd az Eger-patakba, az Eger-patakból a Tiszába a 31. szelvénynél 

kerül bevezetésre. 
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Az 1. öblözet felújítása 2006-ban a Gárdonyi utca-Hősök tere-Kossuth tér térségében került felújításra 

1580 fm hosszan, 27 millió forintos beruházással. 

 

2010-ben a Belterületi vízrendezés fejlesztése Ostoroson pályázat keretében a nyugati övárok 775 fm 

hosszan, illetve a Csincsa-árok 700 fm hosszan került felújításra. 

 

A felszíni vízelvezető rendszer a megépítése után rendszeres karbantartást igényel, amit csak a 

folyamatos ellenőrzés megszervezésével lehet hosszú távon fenntartani. Annak érdekében, hogy az 

árkok, áteresze a funkciójuknak megfelelően működjenek, az Önkormányzatnak el kell készíteni egy 

csapadékvíz-elvezetési és kezelési utasítást a lakosság részére, amit a szokásos hírközlési eszközökkel 

a tudomásukra kell hozni. 

 

Felszíni vizek tárgyalásánál foglalkozni kell a településen található víztározó, valamint az        

Ostoros-patak szerepével. 

 

A víztározó többfunkciós szerepet tölt be a lakosság életében: 

 a csapadékvíz egy részének begyűjtésével részlegesen mentesíti az amúgy is túlterhelt 

csapadékvíz-elvezetést, 

 a lakosság részére pihenést, kikapcsolódást jelent (horgászat). 

 

A víztározó minősége jó, az utóbbi időben a környező területek műtrágyázásának csökkenése jó 

hatással van a természetes körülmények újrarendeződésére. 

 

Az Ostoros-patak gyűjti és menti el a település csapadékvizét. A patak esetleges szennyezését a 

kommunális hulladéklerakóból szivárgó talajvíz jelentheti. 2003. évben elkészült a hulladék-lerakó 

teljeskörű felülvizsgálata, ahol a feltáró fúrások talaj- és talajvíz labor eredményei pontos képet adtak 

a talaj- és talajvíz terhelések szintjéről. 

 

Tekintettel arra, hogy Ostoros magasabban fekvő település, alapvetően nem a belvíz, hanem a 

környező művelt mezőgazdasági területekről nagyobb csapadékvíz esetén érkező hordalék miatt 

veszélyeztetett a település.  A patak medre folyamatosan feltöltődik hordalékkal, a karbantartás 

elmarad, nincs hordalékfogó rendszer, így a vízelvezető árkok nem tudják betölteni kifogástalanul 

funkciójukat.  

 

A felszíni vizek kezelése a lakosság, a vállalkozások és az Önkormányzat részéről is szoros 

együttműködést igénye, ugyanis a vízelvezetés megoldása mellett fontos az állandó talajborítottság 

biztosítása (védőgyepesítés), valamint a szakszerű talajművelés (keresztirányú, padkás), ami egyrészt 

az eróziós hatást csökkenti, másrészt a víz sebességét korlátozza. 

 

1.2.4. Közlekedés és szállításszervezés 

 

Ostoroson a belterületi utak hossza 15,75  km hosszú, 68,75 m2, átlagszélessége 5 m.  A  külterületi 

közutak hossza 1,50 km, gyalogutak és járdák  hossza 13,8 km. átlagszélessége 1 m.  4 pár 

buszmegálló a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közútkezelő Kht. kezelésében lévő2503. 

főközlekedési út mentén 2010. évben került teljes felújításra. Kerékpár-út nincs a településen, az Egert 

Ostorossal összekötő kerékpár út tervezése elkészült, megvalósítása pályázati forrás igénybevételével 

oldható meg.  

 

A burkolt utak aránya mintegy 95 %, felújításra vár a Bethlen Gábor utca, a Szépasszonyvölgy utca, az 

Árpád utca, illetve a Dobó utca. 

 

A településünk közlekedésének átszervezésére, közlekedés-biztonság feltételeinek javítására 2006 

májusában szakmai anyag készült, amely az akkori belterület vonatkozásában teljes körű képet ad. 

Utcánként és forgalmi csomópontonként elemzi és dokumentálja a lehetőségeket és ehhez igazítottan 

tárja fel a hiányosságokat, azok megoldási lehetőségeit.  
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Utanként foglalkozik műszaki paraméterekkel, az utcák állapotával, a közúti jelzések meglétével, és 

forgalomtechnikai, közlekedésbiztonsági kérdéskörökkel.  

 

Főközlekedési út 

          

A főközlekedési út forgalmi rendje megfelelően szabályozott, a szükséges táblák kihelyezettek, 

pótlásuk folyamatosan biztosított.  

Közlekedésbiztonságunkat zavaró és rontó tényezők: 

-         a megengedettnél nagyobb sebességgel közlekedő autók, 

-         növekvő gépjármű-forgalom, 

-         a közintézmények megközelítését megkönnyítő gyalogos-átkelőhelyek hiánya, 

-         a nem jól belátható útkereszteződésekben a forgalom technikai tükrök hiánya, 

-         az útpadkára húzódó gépjárművek okozta problémák, 

-         a pályatest felezővonal felfestésének hiánya. 

-         az úttest pályaszerkezetének folyamatos romlása. 

 

A sebesség visszaszorítása érdekében fokozott rendőri ellenőrzés szükséges,  folyamatban van 

sebességellenőrző berendezés telepítése, ezen kívül a polgárőrök és településőrök a rendőrséggel  

együttműködve az ellenőrzések fokozása 

 

A település földrajzi adottságai nem tették lehetővé a parkoló felületek létrehozását. Tekintettel arra, 

hogy közintézmények közül a háziorvosi szolgálat, az általános iskola, a Posta, a Gyógyszertár és a 

Temető a főút mentén található,funkciójukból adódóan jelentős és tartós gépjárműparkolással kell 

számolni.  Ennek következtében jelentősen leszűkülnek a szabad közlekedési felületeket. Mindaddig, 

amíg az érintett területek a Magyar Állam tulajdonában vannak,kizárólag csak szakszerűen 

megtervezett és az illetékes hatóságok által engedélyezett parkolási felületeket lehet kialakítani. A 

belterületen belül erre egyedül az Egri úton, a Temető előtti, ma is használatos, de nem legális parkoló 

felület áll rendelkezésre. 

 

A Petőfi utcában és a Széchenyi utcában a parkolási gondok a meglévő árkok teherbíró befedése révén 

lennének enyhíthetőek. Ehhez a már említett engedélyes tervdokumentációkra, és a 

közszolgáltatásokat működtetők anyagi szerepvállalására lenne szükség.  

Jelentős nagyságrendűvé duzzadt az útpadkán parkoló gépjárművek által okozott kár, melynek 

következtében az útpadkák és a csapadékvíz-elvezető árkok helyenként működésképtelenné váltak. 

 

A nehéz gépjárművek, kamionok, autóbuszok számára belterületen belül parkolási lehetőséget 

biztosítani nem tud az Önkormányzat. Ennek megoldására  0179/14. hrsz-ú – volt sóderbánya - 

önkormányzati tulajdonú terület alakítható ki.  

 

Az átvezető főközlekedési út műszaki állapota erősen kifogásolható, jelentős nagyságban töredezett és 

kikátyúsodott felülettel bír. Csapadékos időjárás esetén különös veszélyt jelent a külterületről érkező 

hordalék, sár útfelületen való megjelenése. Ez elsősorban a Bethlen út és a Mezőkövesdi út deltájában 

nehezíti a közlekedést, illetve külterületen a  0165. számú út és a főközlekedési út találkozási 

pontjában. Megoldásuk: a vízelvezetési rendszer kiépítése, valamint a Bethlen út teljes körű felújítása. 

A sóderbánya-tetőre vezető 0234. sz. földút melletti vízelvezető árokrendszerek kialakítása oly 

módon, hogy azok a már kiépített burkolt övárokba csatlakozzanak. Ezen problémák megoldása az 

útfelújítási programok keretében válnak kezelhetővé. A közlekedés biztonságát javítaná a felezővonal 

és a pályatest szélének mindkét oldali felfestése.  

 

Mellékutak: 

 

Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő utak zömében a főútra merőleges irányúak és 

kereszteződésűek. A főúttal párhuzamos Hunyadi út, a település másik gyűjtőútja, amely szintén 

jelentős forgalmat bonyolít le. Jellegzetessége, hogy a Hunyadi út két végpontjának főúttal való 

kapcsolatát az István út és az Egri úti Lakópark I. úthálózata biztosítja,  
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Ez különösen a Lakópark vonatkozásában közlekedésbiztonság szempontjából,/lakó- pihenő övezet,/ 

különleges védelmet igényel. 

 

 Az alárendelt utcák közlekedésbiztonsági védelme táblákkal biztosított.  A beépítési adottságok miatt 

sajnos az útjaink többségében  keskenyek, minimális szelvény-méretűek. Általában nem teszi lehetővé 

a  kétirányú forgalom biztosítását, csak abban az esetben, ha a szembejövő járművek a zöldfelület 

igénybevételével kitérnek egymás elől. Minden közterületen az útfelület mellett változó nagyságban 

kialakított útpadkák segítik a közlekedést. A felszíni vízelvezető rendszerek kialakultak, azok 

karbantartása az ingatlanok előtti mértékig az ingatlantulajdonosok feladatkörébe tartozik. Ezek 

elmaradása számos esetben növelte és növeli a közlekedés kockázatát. A gyalogos forgalmat az utak 

döntő többségénél járdák biztosítják. Nehézséget a főút átvezető szakaszán a gyalogos átkelőhelyek 

hiánya okozza. 

 

Gondot jelentenek a közlekedés szempontjából nem megfelelő módon parkoló gépjárművek, 

mezőgazdasági gépek. Sok esetben a közlekedő gépjárművek számára a kitérési lehetőség nem 

biztosított, vagy kockázatot magába hordozó módon, az útpadka melletti közterület igénybevételével 

válik lehetővé. Ennek negatív következménye az árok oldalfalának beomlása, ezzel a vízelvezető árok 

működésképtelenné válása. 

 

Az Önkormányzat a megszakadt és kikátyúsodott útfelületek kijavítására évente tett és tesz 

intézkedést, azonban megállapítható, hogy az évenkénti ráfordítástól nagyságrendekkel nagyobb 

összegre lenne szükség.  

 

A forgalom szabályozás megvalósítása a pénzügyi fedezet függvényében tovább ütemezhető. 

Lakossági igényként fogalmazódik meg,/ szinte valamennyi területen/ a  „fekvőrendőr” kihelyezése. 

Ettől a lakó-és pihenőövezetek határán remélik leg inkább a lakosok a gépjárművek sebességének 

csökkenését. Telepíthetőségüket nagyban korlátozzák az anyagi lehetőségek. Az érintett lakosság 

hozzájárulása nagyban elősegítené létrehozásukat. Ütemezésük és megvalósításuk ennek 

függvényében történhet. 

  

 A keskeny utak vonatkozásában (pl. Honvéd) indokolttá vált annak szabályozása, hogy a gépkocsik 

milyen feltételek mellett vehetik igénybe parkolás céljára a járda egy részét.  

 

A szakértői anyagban is megnevezett közúti jelzőtáblák kihelyezésére soron kívül kell intézkedéseket 

tenni.  

 

1.2.5. Kül- és belterületi zöldfelület-fejlesztés 

 

A település rendelkezik Településrendezési Tervvel (ezen belül Településszerkezeti Tervvel és Helyi 

Építési Szabályzattal), melynek keretében a Helyi Építési Szabályzat részletesen foglalkozik a lakó-, 

vegyes-, gazdasági-,  üdülő-- és különleges terület beépítettségének megengedett legnagyobb 

mértékével és az építési telek  legkisebb zöldfelület arányával.  A település belterületi zöldfelületi 

ellátottsága a többi településéhez hasonlóan jó.  Az allergén gyomok által fertőzött területek nagysága 

minden évben felmérésre kerül és az Önkormányzat folyamatosan felszólítja, szükség esetén 

bírságolja a tulajdonosokat.  

 

A község két játszótérrel is rendelkezik, mindkettő felújítására pályázat került benyújtásra 2010. 

évben.  Állapota mindkettőnek jó, de nem felelnek meg az EU-s szabványoknak.  

 

Szükséges a fásítási akciók folytatása mind a közlekedési utak mentén, mind a Szent István Parkban, 

illetve a civil szervezetek felkérése a környezetvédelem helyi teendőibe történő bekapcsolódásuk 

érdekében, illetve az elhanyagolt területek rehabilitációja érdekében.  
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1.4.1.  

 

…. 

Települési szilárd hulladék: 

 

A hulladék szállítása a településen megoldottnak tekinthető. 2009-ig a Demkó 2001. Kft-vel, 2010. 

január 1. óta pedig a PEVIK Kft-vel kötött szerződést az Önkormányzat. A település lerakóhelye 2009. 

évben bezárásra került. A feladat ellátása  a Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 

keretében történik, amelyhez Ostoros Község Önkormányzata  46/2007. (V.21.) sz. határozatával 

társult. 

 

1.4.4. Az energiagazdálkodás racionalizálása 

 

A program célja a települési energiaellátás gazdaságosságának, színvonalának és biztonságának, 

valamint racionális felhasználásának növelése, az alternatív energiaforrások fokozottabb hasznosítása 

mellett. 

 

A település villamosenergia, gázenergia ellátása megoldott (vezetékes gázt fogyasztó 

háztartások száma kiemelkedően magas), mivel a hagyományos energiaforrások korlátozottan állnak 

rendelkezésre.  A  jövőben áraik további növekedése prognosztizálható, ami az energiaköltségek 

számottevő emelkedéséhez vezethet.  

 

Kiemelkedő cél az energiahatékonyság növelés, az energiatakarékosság és a hagyományos 

energiahordozók helyi adottságokon alapuló megújuló energiákkal való helyettesítése, amelyek 

jelentős mértékben az energiaszektor környezeti terhelésének csökkentéséhez vezethetnek. A település 

földrajzi helyzetéből kifolyólag a napenergia, a hőforrás és a föld geotermikus energiája, valamint a  

biomassza hasznosítási lehetőségei kerülhetnek előtérbe. A település nem rendelkezik energiastratégiai 

programmal. A mez-gazdaságban szükséges lenne a biodízel felhasználásának népszerűsítése és 

központi támogatása.  

 

A településen a lakóparkok kiépülésével a közvilágítási hálózatot is kibővítették. Jelenleg folyik a 

közvilágításban a  LED-lámpák használatának költséghatékonysági felmérése.  2011. évtől több 

pályázat került benyújtásra az energiahatékonyságot növelő és az energiafogyasztás csökkenése 

érdekében az önkormányzati intézmények vonatkozásában, illetve a település közvilágításának 

korszerűsítése érdekében. 2011-ben pályázat kerül benyújtása a  megújuló energiaforrások 

felhasználásának népszerűsítése,  energiatudatossági programok, kiadványok elkészítése tárgyában. 

 

2.4.1. Kommunális hulladék-gazdálkodás 

 

A települési szilárd hulladék gyűjtése megoldott a község területén. A bezárt hulladéklerakó (Ostoros 

0184 hrsz.) rekultivációja és  20 éves időtartamú utógondozása Európai Uniós forrás igénybevételével 

a Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Heves Megyei Hulladékgazdálkodási 

Programja keretében  történik.  

 

A társulás 2009-2014. évekre vonatkozóan 49 település részvételével közös helyi 

hulladékgazdálkodási tervet fogadott el. 

 

A települési szilárdhulladékok kezelésére egy több évtizeddel előkezelési, kezelési és ártalmatlanítási 

feladatot biztosítani tudó hulladékkezelő telep I. üzemű beruházása készült el Hejőpapiban, és ugyanitt 

a regionális fejlesztés részeként előkészítés alatt áll egy mechanikai-biológiai előkezelő létesítése, 

várhatóan 2012-ben történő üzembe helyezéssel az ömlesztetten gyűjtött és beszállított települési 

szilárdhulladékok előkezelésére. 

 

Ostoros településről az ömlesztetten gyűjtött szilárdhulladékok közbenső fogadása az egri átrakó 

állomáson történik.  
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A településen a szelektív hulladékgyűjtés havi rendszerességgel, zsákos rendszerben biztosított. 

 

A zöldhulladék gyűjtése és a komposztálás a településen nem megoldott. 

 

Az illegális szemétlerakás megszüntetése folyamatos.  

 

Összefoglaló értékelés 

 

A Program célja a település környezetbiztonságának javításával az élhető település, az emberi 

egészség, valamint a települési értékek védelme. A  haváriás események elkerülése természetesen 

lehetetlen, hiszen véletlenszerűek. Fel kell készülni az ilyen esetekre, főképpen, ha az összes 

potenciális ok, okozó és forrás ismert, van elképzelés veszélyhelyzetek kezelésére, a gyors környezeti 

kárelhárításra.  

 

Ostoros községről elmondható, hogy jobb helyzetben van a vele összehasonlítható azonos nagyságú 

településekhez képest, de szükség van a szélsőséges időjárásból bekövetkező veszélyhelyzetek 

kezelésére. 

 

A községben levegőtisztaság védelmi szempontból beavatkozás nem szükséges, a jelenlegi helyzet 

megőrzése a feladat. 

 

A felszín- és felszín alatti vizek védelmében tett intézkedések védőterületek kialakítása, a 

csatornahálózat működtetése, a szemétlerakó szakszerű rekultivációja mind a további szennyezések 

megakadályozását szolgálják. 

A településen a Magyar Állam tulajdonában és a Tarnamenti Víztársulat kezelésében lévő Ostoros 

patak, mint befogadó meghatározó a település csapadékvíz-elvezése szempontjából. A patakmeder 

hordalékkal történő feltöltődése és a karbantartások elmaradása miatt nagyobb mennyiségű 

csapadékvíz esetén a vízelvezető rendszerek folyamatos karbantartást igényelnek, mert nem tudják 

betölteni kifogástalanul funkciójukat a patakmeder telítettsége miatt. Ezért a meder teljes 

szelvénykorrekciója, annak mélyítése, oldalirányú kiszélesítése, illetve a hordalékkúpok felszámolása 

kellene ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő vízelvezető rendszerek, nyílt és burkolt 

árkok, mint oldalbefolyások által szállított vízmennyiséget a patak képes legyen befogadni és 

elszállítani. A mezőgazdasági területekről érkező löszös hordalékos víz a belterületen át kerül 

szabályozottan, helyenként szabályozatlanul a befogadó Ostoros patakba. A hordalékfogó rendszer 

hiánya miatt a meder feltöltődése meghatározott időszakonként bekövetkezik, ezért indokolt a 

beavatkozások elvégzése.   

  

Pályázati lehetőségeket kell keresni az Ostoros patak medrének tisztítására, korrekciójára, egyes 

helyeken burkolt mederfelület kialakítására, illetve a patak mentén található veszélyeztetett ingatlanok 

mögött a meder teljes keresztszelvényű burkolására, a vízminőség javítására. 

 

Csak részben készült el a település védelmi rendszerét jelentő övárok-rendszer (ÉMOP-3.2.1/C-2-2009 

Vízrendezés Ostoroson). A település ÉK-i, DK-i, ÉNY-i védelmi rendszere még nincs kialakítva, mert 

arra pályázati lehetőség nélkül nincs anyagi lehetősége az Önkormányzatnak. Az elkövetkezendő 

időszak feladata, melynek a végrehajtását az Önkormányzat megkezdte.  

  

A talaj-védelem szempontjából a csapadékvíz-elvezetésének megoldása csökkenteni fogja az eróziós 

károkat. 

 

A szőlőtermelésnél a padkás művelési forma elterjesztése szintén elejét venné az erózió romboló 

hatásának 
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A nem művelt területeken az ősgyepek, vagy a talaj védelmét szolgáló telepített gyepek gondozását, 

kaszálását vagy hagyományos legeltetéses módszereket kell alkalmazni. A legeltetésnél a taposási 

károk megelőzésére szakaszos legeltetés ajánlatos.  

 

A szántóterületek hegy-lejtő irányú művelését fel kell, hogy váltsa a keresztirányú művelési forma.    

A talajszennyezések (nitrit, nitrát) a további terhelések megszüntetésével, mérséklésével 

megszüntethető. 

 

A talajterhelések megszüntetésével, a talaj regeneráló képességének időt hagyva a természet 

átalakulási folyamatok beindulását segíthetjük elő. 

 

A hulladékgazdálkodási szempontból a szemétgyűjtés és szállítás szervezetten folyik a községben.      

A folyékony települési hulladék elszállítása községi csatornahálózat megépítésével nagyrészt 

megoldódott. 

Zaj- és rezgésvédelmi intézkedésekre szintén nincs szükség, mivel közlekedéssel járó ilyen irányú 

terhelés nem jellemző a területre. Az Eger környéki településekre jellemző, idegenforgalmi 

beállítottságú községben a falusi turizmus erősítése fontos az itt élő emberek számára, amit a szép és 

egészséges környezet megtartásával lehet vonzóvá tenni az idelátogatók számára. 

 

Ostoros Község Környezetvédelmi Programjának készítése során az volt a cél,  hogy feltárja a 

település - egyes esetekben a logikailag azon is túlnyúló – környezeti  állapotának minden lényeges 

elemét, és abból a gyakorlatban is hasznosítható / megvalósítható  stratégiai célkitűzéseket / 

javaslatokat határozzon meg. 

 

A Környezetvédelmi Program kezelésénél fontos  annak hangsúlyozása, hogy ez a programcsomag: 

 

 megalapozott, összehangolt és célirányos fejlesztéseket ajánl, ill. ilyenek megvalósítására ösztönöz; 

  

 egymással összefüggésben tartalmazza a települési - kistérségi - és térségben is túlmutató 

feladatokat úgy, hogy egyben adottak az egyes programok / programrészek önálló 

megvalósításának a feltételei is; 

  

 nem tartalmaz sem kötött időpontokat, sem merev határokat, az minden további reális feladat, ill. 

résztvevő felé nyitott. 

 

A környezetvédelmi programnak természetesen nem volt / nem is lehetett az a feladata, hogy az egyes 

beavatkozásokat műszaki tervszinti mélységig kidolgozza. Ez a feladat az erre vonatkozó törvényi 

előírásoknak és műszaki feltételek figyelembe vételével olyan további speciális szakmai feladatcsokor, 

mely szaktervezők és szakértők közreműködését igényli. 

 

5. Napirendi Pont 

Javaslat Ostoros Község Önkorm{nyzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének elfogad{s{ra 

(ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester rövid t{jékoztat{st adott arról, hogy jelen előterjesztés 

jogszab{lyi kötelem, ez{ltal minden évben el kell készíteni az önkorm{nyzat közbeszerzési 

tervét. Röviden v{zolta a terv tartalm{t, melyben kiemelt két új elemet; az IKSZT-p{ly{zat 

2011-2012-es megvalósít{si programj{t, valamint a LEADER program sportfeltételek javít{s{t 

célzó projektjét. 

Kérte kérdés, észrevétel, m{s javaslat megtételét. 
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Mivel kérdés, észrevétel m{s javaslat nem fogalmazódott meg Kisari Zolt{n polg{rmester 

szavaz{st rendelt el. 

 

Szavaz{s 

 

A képviselők egyhangúlag (7:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

 

22/2011. (III.28.) számú  

Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Ostoros Község Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2011. évi Közbeszerzési Tervet 

elfogadja. 

 

Felhívja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a Közbeszerzési Terv 

igényeknek megfelelő, folyamatos aktualizálására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:     polgármester 

Melléklet 

 
Éves Közbeszerzési terv 

2011. 
Ajánlatkérő neve: Ostoros Község Önkormányzata  

Székhelye: 3326 Ostoros, Hősök tere 4.   

  

I. Árubeszerzés 
- 

II. Építési beruházás 

 

Közösségi értékhatárt elérő, illetve 

meghaladó beszerzések 

- 

 

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve 

meghaladó beszerzések 

 

    

Beszerzés meghatározása,  

megnevezése 

  

Beszerzés becsült 

értéke (nettó eFt)  

Beszerzés 

tervezett kezdete  

Alkalmazott/választott   

eljárás típus  

Megjegyzés  

EMVA 

IKSZT kialakítása és működtetése   53.300.-        2011.09-2010.06.           meghívásos   Kb.tájékoztató 

CPV-kód:45000000              felelős: pm, jegyző 

      

       LEADER-1010361 

       Sportlétesítményhez kapcsolódó beruházás           Kb. tájékoztató 

 CPV-kód 45230000       7.500.-        2011.06-2011.09.            meghívásos      felelős: pm,jegyző 

        

      III. Szolgáltatásmegrendelés       

- 

IV. Építési koncesszió 

- 

  
       V. Szolgáltatási koncesszió 

     - 

            

       VI. Közbeszerzési értékhatárt el nem érő árubeszerzés 

                  - 
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Egyéb információk  

Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig, 2016. december 31.-ig köteles megőrizni.  

A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.  
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.                        

Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre 

vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben 
az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.  

Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.  

Jóváhagyta Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ….2011. (III.28.) számú határozatával.  
 

6. Napirendi Pont 

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

(ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester elővezette, hogy az előterjesztés nagyobb terjedelemben mutatja 

be azt az {tfogó munk{t, amelyet az Egri Kistérség Többcélú T{rsul{sban, valamint az Eger 

és Körzete Kistérségi Területfejlesztési T{rsul{s keretei között 2010. évben végzett. Kiemelte, 

hogy jogszab{ly írja elő a besz{mol{si kötelezettséget, s véleménye szerint ez {ltal jobban 

megismerhetővé v{lik a testület sz{m{ra a t{rsul{sban végzett feladatok széles köre, melyre 

a korrekt együttműködés volt jellemző 2010. évben. 

Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel m{s javaslat nem fogalmazódott meg Kisari Zolt{n polg{rmester 

szavaz{st rendelt el. 

 

Szavaz{s 

 

A képviselők egyhangúlag (7:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

23/2011. (III.28.) számú  

Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a polgármesternek az Egri Kistérség Többcélú társulásban végzett 

munkájáról 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a polgármesternek az Egri Kistérség Többcélú Társulásban végzett 

2010. évi munkájáról készült beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 
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7. Napirendi Pont 

Egyéb ügyek, indítványok 

 

7.1. Javaslat az AGRIA Vol{n Zrt-vel közös p{ly{zaton való partnerségben történő 

részvételre (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester besz{molt arról, hogy az AGRIA Vol{n Zrt. megkereséssel élt az 

Önkorm{nyzat felé, melyben partnerségen alapuló közös p{ly{zaton való megjelenésre kérte 

fel a települést. A projekt az infrastruktur{lis feltételek javít{s{t célozva egy autóbusz-

fordulóhely létesítése Ostoros Novaj felőli részén, illetve informatikai és utast{jékoztató 

rendszer fejlesztését öleli fel. Előadta, hogy a p{ly{zathoz szükséges önkorm{nyzati önerő 

800.000,- Ft-os mértékét magasnak ítéli, ismerve azon előzményt, hogy az önkorm{nyzat 

kor{bbi t{rgyal{sok alkalm{val a beruh{z{s helyszínét (volt sóderb{nya terület) felaj{nlotta 

a beruh{z{s megvalósít{s{hoz, amely még az autóbuszok t{rol{s{ra is lehetőséget biztosított 

volna. Véleménye, hogy a program t{mogat{s{nak elvi kinyilatkoztat{s{t elfogadhatónak 

ítéli, azonban az önerő pénzügyi forr{s{t {t kell gondolni figyelemmel az {prilis 1-jei 

hat{ridőre. 

 

Vasas [gostonné jegyző véleménye, hogy a p{ly{zati előkészítés kerüljön az illetékes 

bizotts{g hat{skörébe, de költségvetési fedezet hi{ny{ban az idei évben nem {ll 

rendelkezésre a szükséges önerő, így a megvalósít{s legfeljebb a jövő évben kerülhet sorra. 

Az informatikai és utast{jékoztató rendszer az idei évben is megvalósulhat. Erről t{jékoztatni 

kell az AGRIA Vol{nt, és a Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizotts{g, valamint a p{ly{zó 

között tov{bbi egyeztetések szükségesek. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester véleménye, hogy az infrastruktur{lis beruh{z{s meg fog 

valósulni, erre tegyen az önkorm{nyzat elvi javaslatot, de az önerő kérdését vizsg{lja felül. 

 

Böjt L{szló képviselő javasolta, hogy bizotts{gi szinten vizsg{lja meg az önkorm{nyzat a 

felkérést, s folytasson tov{bbi t{rgyal{sokat az AGRIA Vol{n képviseletével. 

 

Dr. Kecskés Tibor képviselő véleménye, hogy meg kellene prób{lni a beruh{z{s tervezett 

helyszínét – a meglévő önkorm{nyzati területet – önerőként besz{míttatni. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester röviden v{zolta a jelzett önkorm{nyzati ingatlan hasznosít{s{t 

célzó kor{bbi önkorm{nyzati elképzeléseket. 

 

Bóta L{szló képviselő nem t{mogatja az idén a p{ly{zathoz szükséges önkorm{nyzati önerő 

biztosít{s{t. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester több kérdés, észrevétel, javaslat nem lévén az előterjesztés részét 

képező hat{rozati javaslatról szavaz{st rendelt el. 
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Szavaz{s 

 

A képviselők egyhangúlag (7:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

24/2011. (III.28.) sz{mú 

Képviselő-testületi hat{rozat 

 

T{rgy: az Agria Vol{n Zrt-vel közös p{ly{zaton való partnerségben történő részvétel 

 

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

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

 

A Képviselő-testület megbízza a Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizotts{got, hogy a 

p{ly{zat előkészítése érdekében vizsg{lja meg a partneri, konzorciumi lehetőséget az 

Agria Vol{n Zrt-vel közösen, illetve tegyen javaslatot a beruh{z{s megvalósít{s{hoz 

szükséges önerő biztosít{s{ra. 

 

Hat{ridő: 2011. június 30. 

Felelős:     PTB elnöke 

 

A képviselő-testületi ülés 7.2. Napirendi Pontj{nak t{rgyal{s{hoz csatlakozott Eger Megyei 

Jogú V{ros Önkorm{nyzata képviseletében R{zsi Botond alpolg{rmester. 

 

7.2. Javaslat az Eger v{rossal kötött közoktat{si t{rsul{si meg{llapod{s módosít{s{ra (ír{sos 

anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester köszöntötte Eger Megyei Jogú V{ros Önkorm{nyzat{nak 

képviseletében R{zsi Botond oktat{sügyekért felelős alpolg{rmester urat. Elővezette, hogy 

alpolg{rmester úrral e kérdésben több egyeztető t{rgyal{son vett részt, s egyértelművé v{lt 

Eger v{ros sz{ndéka. V{zolta az előzményeket: janu{rban a t{rsul{si meg{llapod{s 

módosít{s{t indítv{nyozta Eger v{ros, melyben a több mint 100 bej{ró tanuló ut{ni 

kiegészítő költség megtérítését is kéri, akiket nem Ostoros küldött be az egri iskol{kba.          

152 eFt/tanuló az elv{rt összeg, melyben mélt{nyoss{got gyakorolva 50%, illetve 25 %-os 

kedvezményt biztosítana Eger attól függően, hogy a t{rsul{si meg{llapod{ssal érintett 

oktat{si intézménybe, vagy m{s iskol{kba j{rnak-e a tanulók. Megjegyezte, hogy Ostoros 

szakminisztériumi {ll{sfoglal{st kért, amely szerint Eger v{ros plusz költségigénye jogalap 

nélküli. Ostoros kor{bbi döntésében egyértelműen kifejezésre juttatt{k azon sz{ndékukat, 

hogy nem jön létre egyezség Eger v{rossal, ezért Eger a t{rsul{si szerződés felbont{sa mellett 

döntött. Véleménye, hogy konstruktív hozz{{ll{s szükséges a probléma kezeléséhez, hiszen 

a tét a rendszer működésének fenntart{sa, és m{jusig az intézményekkel kapcsolatos 

v{ltoztat{si sz{ndékot véglegesen meg kell hat{rozni, s a tov{bbi működtetés feltételeit ki 

kell dolgozni. Ehhez kérte R{zsi Botond együttműködését. 
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R{zsi Botond Eger alpolg{rmestere köszöntötte a megjelenteket. Előadta, hogy az 

oktat{sügyben kialakult helyzetet, Eger v{ros {ll{spontj{t mindenki megismerte, s Eger 

v{ros v{rja a megegyezést a két önkorm{nyzat között. Kifejtette, hogy b{r a minisztériumi 

{ll{sfoglal{ssal nem vitatkozik, azaz elismeri hogy a v{ros kérésének nincs jogi alapja, de 

mindenki sz{m{ra egyértelmű azon tény, hogy az iskol{k komoly pénzbe kerülnek, {llami 

normatív{kból, kiegészítő hozz{j{rul{sokból tartj{k fenn magukat.  

Azon di{kok esetében, akik m{s önkorm{nyzattól érkeznek az egri iskol{kba, ott Eger 

v{rosnak kell az alapnormatíva mellé saj{t forr{saiból kiegészítést tenni, s ez a probléma az 

utóbbi években nehéz feladat elé {llította az egri önkorm{nyzatot. Hangsúlyozta, hogy ebből 

kiindulva fogalmazódott meg a vidéki önkorm{nyzatok felé a segítséget, közös 

{ldozatv{llal{st kérő igénybejelentés, amely a minőségi oktat{s elősegítését ir{nyozza elő. 

Megjegyezte, hogy minden település m{s, tudja, ismeri Ostoros komoly erőfeszítéseit, 

amelyet az iskola megtart{sa miatt felv{llalt, e felé tisztelettel fordul, s ez a mélt{nyl{s jelenik 

meg a 25%-os és 50 %-os hozz{j{rul{si igénybejelentésnél.   

Véleménye, hogy az {ltala elmondottak alapj{n Eger v{ros kérése jogos, b{r jogszab{ly nem 

erősíti ezt meg. V{rja az elhangzottak megfontol{s{t, s a döntés meghozatal{t. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester hozz{tette, hogy a kapott t{jékoztatóban két adat szerepel, az 

egyik a Dr. Kemény Ferenc [ltal{nos Iskol{ba j{rókn{l 50%-os, egyéb {ltal{nos iskol{ba 

j{rókn{l 25%-os mértékkel sz{molnak. 

 

R{zsi Botond Eger alpolg{rmestere {ll{st foglalt amellett, hogy amennyiben nincs egyezség 

az önkorm{nyzatok között, a meg{llapod{s felmond{s{ra sor fog kerülni; Eger felv{llalja, 

hogy az ostorosi gyermekek elutasít{st nyernek, azaz az újonnan érkező gyermekeket az egri 

iskol{k nem fogadj{k. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester kérte kérdések, észrevételek megtételét. 

 

Vecseri S{ndor tagiskola igazgató kérdése, hogy történt-e vizsg{lat arra, hogy felmond{s 

esetén mennyi normatív{tól esik el Eger Önkorm{nyzata és ez milyen viszonyban {ll azzal 

az összeggel,  amennyit kérne egyébként az önkorm{nyzatoktól? 

 

R{zsi Botond Eger alpolg{rmestere v{laszként előadta, hogy felmérés történt, s ha Eger az 

iskolarendszerét {talakítja, akkor a veszteség kompenz{lódni fog, a v{ros nem nyer, de 

kompenz{l az ügyön. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester kérdése, hogy a kérés teljesítése esetén mit biztosít Eger v{rosa? 

 

R{zsi Botond Eger alpolg{rmesterének v{lasza, hogy annyival többet ad, amennyivel több 

bevételhez jut az iskola; több fejlesztést, taneszközt, biztons{gosabb oktat{si, nevelési 

környezetet tud teremteni. Kijelentette, hogy az utóbbi években nehezen tudtak fejleszteni az 

oktat{si intézményekben, s a kötelező feladatokat is nehezen tudt{k ell{tni, azonban ha 

plusz t{mogat{st kapnak, akkor az intézményi költségvetések javít{s{t fogj{k vele  

elősegíteni. 
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Kisari Zolt{n polg{rmester csatlakozott az elhangzottakhoz az{ltal, hogy megjegyezte, 

Ostoros településen is hasonló helyzet {llhatna elő, ha több gyermek lenne, hiszen több pénz 

jutna a területre, jobb feltételeket tudna biztosítani az önkorm{nyzat. 

 

Böjt L{szló képviselő csatlakozott az előtte szólóhoz. Kérdése, hogy a meglévő 

költségvetésekben hogyan l{tja szerepeltetni a kért kiegészítés összegét? 

 

R{zsi Botond Eger alpolg{rmesterének v{lasza, hogy negyedévente költségvetés 

módosít{sra kerül sor. 

 

Bartók L{szló bizotts{gi tag előadta, hogy a környező települések is nehéz anyagi 

körülményekkel bírnak, kérdése, hogy miből lehet {tcsoportosítani véleménye szerint a kért 

összeget? 

 

R{zsi Botond Eger alpolg{rmesterének véleménye, hogy Ostoros képviselő-testülete érzelmi 

oldalról közelít a kérdéshez. Hangsúlyt fektetett arra, hogy amennyiben nem születik 

meg{llapod{s, az újonnan Egerbe sz{ndékozó gyermekek visszaküldésre kerülnek 

Ostorosra. 

 

Dr. Lantos B{lint képviselő véleménye, hogy a meg{llapod{s egyoldalú felmond{sa jogi 

következményeket is vonhat maga ut{n.  

 

R{zsi Botond Eger alpolg{rmester v{lasza, hogy megvizsg{lt{k a lehetőségeket, s jogilag 

felbontható a meg{llapod{s. 

 

Dr. Lantos B{lint képviselő véleménye, hogy a döntés érzelmi kérdésként is jelentkezik, és 

sajn{lat{t fejezte ki amiatt, hogy a konstruktív együttműködés lehetőségét sem l{tja Eger 

v{ros részéről. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester véleménye, hogy amennyiben Eger v{ros a meg{llapod{st 

felbontja, a település akkor is kitart az iskola mellett, s meg fogja tal{lni a megold{st. 

Hangsúlyozta a kistérségi oktat{si ir{nyba történő elmozdul{s lehetőségét. 

 

Dr. Lantos B{lint képviselő véleménye, hogy {tmeneti időszakot kellene képezni, 1 évet, 

hiszen oktat{s terén az elkövetkező időszakban sok v{ltoz{s v{rható, emellett Ostoros 

speci{lis helyzetét is figyelembe vehetné az egri menedzsment.  

 

Kisari Zolt{n polg{rmester csatlakozott az előtte szólóhoz, s kérte az alpolg{rmester urat, 

hogy az {tmeneti évet 2011. szeptemberétől 2012. júniusig vegyék figyelembe, s e szemlélet 

mentén kezeljék a szab{lyozottabb, konstruktívabb együttműködési igényt, 

megkülönböztetett figyelmet sz{nva Ostorosnak.  

 

R{zsi Botond  v{lasza, hogy {t fogj{k tekinteni a felvetett javaslatot. 

 

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

 

A képviselők egyhangúlag (7:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

25/2011. (III.28.) sz{mú 

Képviselő-testületi hat{rozat 

 

Tárgy: Eger Megyei Jogú Város és Ostoros Község Önkormányzata között létrejött 

Oktatási Intézményfenntartó Mikro-társulás Társulási Megállapodás módosítása 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

1.) Ostoros Község Önkormányzata Eger Megyei Jogú Város által kezdeményezett, a 

Társulási Megállapodás III. 5. 1. és 5.2. pontok módosító javaslatát, melyben a 

pénzbeli hozzájárulás megfizetésének kiterjesztésére és annak számítási módjára 

vonatkozik, nem fogadja el. 

 

2.) Döntésében támaszkodott a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatás 

Irányítási Főosztály által a tárgyban kiadott állásfoglalásra, illetve mérlegelte 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által tett bejelentést, mely szerint a 

javaslat elutasítása esetén Eger Megyei Jogú Város a Társulási Megállapodást 

egyoldalúan felmondja. 

 

3.) Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete számítva Eger MJV 

Önkormányzata Közgyűlésének konstruktivitására, a Társulási Megállapodás 

III. 5.1. és 5.2. pontjainak módosítására az alábbi javaslatot teszi: 

 

„5.1. A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy Ostoros Község 

Önkormányzata Eger MJV Önkormányzatának, Eger MJV Önkormányzata 

Ostoros Község Önkormányzatának kiegészítő pénzbeli hozzájárulás 

megfizetését vállalja a kiegészítő finanszírozással érintett tanulók tekintetében. 

 

A társult önkormányzatok kiegészítő finanszírozással érintett tanulóknak 

tekintik: 

a) a Dr. Kemény Ferenc Általános Iskolában oktatásban részesülő, ostorosi 

lakóhellyel rendelkező azon tanulókat, akik az Árpád Fejedelem Általános 

Iskola (tagintézmény) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben 

3. számú mellékletében évfolyamonként meghatározott létszámkerethez 

viszonyítva, a rendelkezésre álló szabad kapacitáson felüliek és Ostoros 

Község Önkormányzata az együttműködés keretein belül a bázis 

intézménybe irányítja, 

b) az Árpád Fejedelem Általános Iskolában oktatásban részesülő egri 

lakóhellyel rendelkező tanulókat. 
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Eger MJV Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy oktatási 

körzeteiben található oktatási intézményei közül kizárólag a Dr. Kemény 

Ferenc Általános Iskola számára engedélyezi Ostoros Község 

Önkormányzata által átirányított, a helyi oktatási intézmény szabad 

kapacitásán felüli tanulói létszám felvételét. 

 

Ostoros Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a Dr. 

Kemény Ferenc Általános Iskola oktatási körzetéhez tartozó, az intézmény 

engedélyezett létszáma feletti tanulókat az Árpád Fejedelem Általános 

Iskola Ostoros tagintézménybe felveszi. 

 

5.2. A kiegészítő pénzbeli hozzájárulás számításának alapja: 

a.) A Dr. Kemény Ferenc Általános Iskolában oktatásban részesülő ostorosi 

lakóhellyel rendelkező, kiegészítő finanszírozással érintett tanulók száma és a 

megelőző évi tényszámokon alapuló, a Dr. Kemény Ferenc Általános 

Iskolában az egy tanuló után átlagosan számított – állami normatíván felüli – 

önkormányzati kiegészítés összege (100 %-a). 

b.) Az Árpád Fejedelem Általános Iskola tagintézményben oktatásban részesülő, 

egri lakóhellyel rendelkező, kiegészítő finanszírozással érintett tanulók száma 

és a megelőző évi tényszámokon alapuló, az Árpád Fejedelem Általános 

Iskolában az egy tanuló után átlagosan számított – állami normatíván felüli – 

önkormányzati kiegészítés összege (100 %-a).” 

 

4.) A Társulási Megállapodás III. 5.1. és 5.2. pontjának módosítása, a megállapodó 

Önkormányzatok Képviselő-testületeinek és az EKTcT Tanácsának jóváhagyó 

döntésével lépjen hatályba. 

 

5.) Megállapodó felek a 2011. szeptemberétől kezdődő oktatási évet – figyelemmel a 

közoktatási törvény tervezett változtatására is – tekintsék átmeneti időszaknak. 

 

6.) Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja tisztségviselőit, 

hogy jelen határozatot megvitatás céljából terjesszék Eger MJV Közgyűlése elé. 

Határidő: 2011. március 31. 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester megköszönte R{zsi Botond Eger Megyei Jogú V{ros 

Alpolg{rmesterének napirendhez kötődő részvételét, aki ezt követően az üléstermet  

elhagyta. 
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7.3. Javaslat az IKSZT kialakít{sa és működése t{rgyú EMVA p{ly{zat közbeszerzési 

elj{r{s{nak lefolytat{s{ra beadott p{ly{zatok elbír{l{s{ra (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester elővezette, hogy kor{bban döntés született az IKSZT-vel 

összefüggő p{ly{zatról, s a folyamat a közbeszerzési elj{r{s elindít{s{hoz szükséges  

résztvevők meghat{roz{s{hoz érkezett. Kijelentette, hogy 4 regisztr{lt aj{nlattevőből  3 tette 

meg visszajelzését, s ismerve a feladat nagys{g{t, mértékét, a legolcsóbb aj{nlattevő 

(NYÍRBER Kft) elfogad{s{ra tett javaslatot. Megjegyezte, hogy a hat{rozat-tervezet a bír{ló 

bizotts{g személyi összetételére is javaslatot tesz.  

Röviden ismertette a feladatok sorrendjét, melyben kiemelte; {prilisban képviselő-testület elé 

kerül az aj{nlattételi felhív{s elfogad{sa, m{jus hónapban érkezhetnek aj{nlatok, melynek 

eredményhirdetése július hónapra v{rható, augusztus – szeptemberben a munka 

megkezdhető lesz, s 2012. június 30-{val az {tépítési feladatok befejezést nyernek. 

Kérte kérdés, észrevétel, javaslat megtételét. 

 

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

rendelt el. 

 

Szavaz{s 

 

A képviselők egyhangúlag (7:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

 

26/2011. (III.28.) sz{mú 

Képviselő-testületi hat{rozat 

 

Tárgy: a 2070588949. azonosító számú, „IKSZT kialakítása és működtetése” tárgyú 

EMVA pályázat közbeszerzési eljárást lefolytató szervezetének kiválasztása és a Bíráló 

Bizottság személyi összetétele 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a 2070588949. azonosító számú, „IKSZT 

kialakítása és működtetése” tárgyú EMVA pályázat közbeszerzési 

eljárásának lefolytatásával a NYÍRBER Beruházásszervező, 

Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft-t (4400 Nyíregyháza, 

Hunyadi út 78/A.) bízza meg. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
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2.  A Közbeszerzési Szabályzat II.2.1. pontja alapján felhatalmazza az 

alábbi összetételű bizottságot, hogy az ajánlattételi eljárás értékelését 

végezze el, és a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre javaslatot 

terjesszen a Képviselő-testület elé: 

 Kisari Zoltán 

 Böjt László 

 Bóta László 

 Vasas Ágostonné 

 Szerencsi Anita 

 

 Határidő: 2011. június 30., illetve folyamatos 

 Felelős:     polgármester 

 

 

7.4. Javaslat az ostorosi 0162. hrsz. alatti erdő művelési {gú ingatlan értékesítésére (ír{sos 

anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester rövid t{jékoztat{st adott arról, hogy az ostorosi 0162. hrsz-ú erdő 

művelési {gú ingatlan értékesítése m{r kor{bban szerepelt a Képviselő-testület előtt. 

Kijelentette, hogy a területen évekkel ezelőtt fakitermelés történt, s azt követően a POPL[R 

Kft végezte a f{k újratelepítését. Problémaként merült fel, hogy a telepített f{k nem maradtak 

meg a területen, ez{ltal azt nem sikerült {tadni az erdőfelügyelőség részére. Megjegyezte, 

hogy e helyzetben két lehetőség adódik; 1.) a terület jelzett jogi kötelme fenn{ll, a 

visszatelepítés problém{j{t kezelni kell 2.) a tulajdoni h{nyad{nak elad{sa mellett dönt a 

képviselő-testület, ez{ltal az újratelepítés kötelezettsége az új tulajdonosra sz{ll. Kérte 

kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Bóta L{szló képviselő kérdése, hogy milyen összegről szólna az ad{s-vétel? 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester v{lasza, hogy az ingatlan vétel{ra 421.256,- Ft, s ezzel együtt az 

erdőtelepítés kötelezettsége is megszűnik. 

 

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, Kisari Zolt{n polg{rmester szavaz{st rendelt 

el. 

 

Szavaz{s 

 

A képviselők egyhangúlag (7:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 
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27/2011.  (III.28.) számú Képviselő-testületi 

határozat 

 

Tárgy: a 0162 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló 33/2009.(III.30.) Képviselő-testületi 

határozat módosítása:   

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és a 33/2009.(III.30.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

A Képviselő-testület a vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 

9/2004. (III. 29.) (önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján az 

Önkormányzat tulajdonát 255/509 tulajdoni arányban képező és az ostorosi 0162. hrsz. 

alatt felvett 1 ha, 6418  m2 alapterületű erdő művelési ágú ingatlan eladását engedélyezi 

Mezei Imre Mezőkövesd, Kölcsey út 50. sz. alatti lakos elővásárlási jog jogosultjának 

azzal a feltétellel, hogy a vevő vállalja a szemét és mezőgazdasági hulladék lerakásának 

megszüntetését. 

 

A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 421.256.-Ft, azaz Négyszázhuszonegyezer-

kettőszázötvenhat forint összegben határozza meg, mely magában foglalja az ingatlan 

adás-vételével kapcsolatban eladó részéről felmerült költségeket is. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a további intézkedések 

megtételére a közszemlére tétel, illetve a másik elővásárlási jog jogosultját érintően, 

illetve felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2011. június 30. 

Felelős:   Polgármester 

 

7.5. Javaslat a „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” c. 

p{ly{zat elindít{s{ra, a terv elkészítésének engedélyezésére (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester elővezette, hogy a gazdas{gi programban rögzített v{llal{snak 

megfelelően minden olyan lehetőséget, mely a lakoss{g vagyonvédelmét, biztons{g{t 

elősegíti, kiemelten kell kezelnie az önkorm{nyzatnak. Jelen előterjesztés a „Helyi és térségi 

jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” elnevezésű p{ly{zat benyújt{s{ról szól, 

mely az Ostoros patak korrekciój{t, burkolt mederfelület kialakít{st, a patak mentén lévő 

veszélyeztetett ingatlanok mögötti mederburkol{st célozza meg.  

Megjegyezte, hogy az elmúlt év csapadékos időj{r{sa vis maior helyzetet idézett elő a 

településen, így községünk a kialakult helyzet miatt regisztr{l{sra került a központi 

rendszerben. Kiemelte, hogy a  felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer rendkívül érzékeny az 

Ostoros patak {llapot{ra, ezért szükséges olyan korrekció, amely az oldalfoly{sokat is 

kezelni tudja, b{r a program a vízt{rozó g{trendszerének felújít{si lehetőségét nem kezeli. 

Hozz{tette, hogy a p{ly{zatot engedélyezési tervvel lehet benyújtani, így szakértő 

igénybevételére lesz szükség a közel 80 MFt-os beruh{z{shoz, mely 950 fm-es szakaszt ölel 

fel az Ostoros-Novaj Bor Zrt hídj{tól a Mezőkövesdi út utolsó h{z{nak kertjéig terjedően. 

Előadta, hogy {prilis eleje a program benyújt{si hat{rideje, és a m{sodik félévben kerülne sor 

a közbeszerzésre, így 2012. év első féléve lehet a kivitelezés időpontja. 

Kérte kérdés, észrevétel, javaslat megtételét. 
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Mivel kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el, Kisari Zolt{n kérte a program 

jóv{hagy{s{t. 

 

Szavaz{s 

 

A képviselők egyhangúlag (7:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

 

28/2011.  (III.28.) számú Képviselő-testületi 

határozat 

 

Tárgy: az ÉMOP-2010-3.2.1/F. jelű, a „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 

rendszerek rekonstrukciója” elnevezésű pályázat elindítása, a terv elkészítésének 

engedélyezése  

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület az ÉMOP-2010-3.2.1/F. jelű, a „Helyi és térségi jelentőségű 

vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” elnevezésű pályázat elindításával egyetért. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, a határozat mellékletét képező tervezői vállalkozási 

szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2011. április 30.  

Felelős:     polgármester 

 

 

7.6. Javaslat a közalkalmazottak cafetéria-keretének megoszt{s{ra (ír{sos anyag a 

mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester t{jékoztatta a képviselő-testületet az Óvoda kollektív{j{nak 

cafetéria-kerettel összefüggő kérelméről, s felkérte Rétiné Godó Alíz intézményvezetőt, hogy 

tegye meg szóbeli kiegészítését.  

 

Rétiné Godó Alíz képviselő, Óvodavezető megköszönte kollektív{ja nevében a cafetéria-

keret lehetőségét. Hozz{tette, hogy kérelmükkel a felhaszn{l{si kör bővítését szeretnék 

elérni, figyelemmel arra, hogy több dolgozó egészségügyi okok miatt nem tudja igénybe 

venni a di{kkonyha {ltal biztosított étkezési lehetőséget. Kérte kérelmük t{mogat{s{t. 

 

Vasas [gostonné jegyző t{jékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 6 eFt-os havi étkezési 

t{mogat{s a Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizotts{g javaslata alapj{n került a 

költségvetésben meg{llapít{sra, melynek módosít{sa költségvetési tételeket érint. Megítélése 

szerint a döntés érintheti valamennyi alkalmazott (köztisztviselő, közalkalmazott) cafetéria 

felhaszn{l{si lehetőségét, a döntésnél kéri ennek figyelembevételét, mivel a keret részben 

vagy egészben m{s célú felhaszn{l{sa a di{kkonyha bevételeit és kiad{sait módosítja. 
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Kisari Zolt{n polg{rmester véleménye, hogy a döntés előkészítésénél összefüggéseiben kell 

vizsg{lni a kérdést, figyelemmel annak költségvetési vonzat{ra. Hozz{tette, hogy az óvodai 

dolgozók egészségpénzt{ri felhaszn{l{st jelöltek meg kérelmükben, legyen erre figyelemmel 

a testület. 

 

Bóta L{szló képviselő előadta, hogy megérti az óvoda problém{j{t, de a konyha működési 

nehézségeivel is tiszt{ban van. Javasolta az előterjesztés elfogad{s{t, de vizsg{lni kell 

egyúttal a konyha üzemeltetését is. 

 

Böjt L{szló képviselő véleménye, hogy költségvetést érintő kérdésről van szó, s mint minden 

módosít{sn{l l{tni kell a kiesett összeg pótl{s{nak forr{s{t. Addig, amíg ez nem ismert, nem 

tud döntést hozni, b{r elvben t{mogatja az előterjesztést. 

 

Dr. Lantos B{lint képviselő egyetértett az előtte szólóval azzal a megjegyzéssel, hogy 

készüljön komplett előterjesztés a tém{ban, {t kell tekinteni a di{kkonyha működését is, 

illetve a kiesett bevétel pótl{s{nak lehetőségét. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester megköszönte a hozz{szól{sokat, s a napirend z{r{saként 

összegezte, hogy egy későbbi képviselő-testületi ülésre a Pénzügyi és Településüzemeltetési 

Bizotts{g {ll{sfoglal{s{t is bíró, ismételt előterjesztés benyújt{s{ra sor kerül. 

 

7.7. T{jékoztató a Novaj településsel közös körjegyzőség megalakít{s{nak folyamat{ról  

 

Kisari Zolt{n polg{rmester rövid t{jékoztat{st adott arról, hogy Novaj Önkorm{nyzata 

tov{bbra is nyitott a közös körjegyzőség alakít{s{ra településünkkel, ez{ltal fenntartja az 

együttműködés sz{ndék{t, és június 30-ig döntést v{r Ostoros Önkorm{nyzat{tól. 

Kijelentette, hogy az {ll{spontok egyeztetése, az együttműködés kereteinek tiszt{z{sa 

jelenleg is folyamatban van.  

Kérte a t{jékoztató tudom{sul vételét. 

 

7.8. T{jékoztató az [ltal{nos Iskola energetikai t{rgyú p{ly{zati lehetőségéről 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester röviden t{jékoztat{st nyújtott a 7/2011. (III.9.) BM rendelet azon 

szab{lyoz{s{ról, mely az önkorm{nyzati intézmények fejlesztésére biztosítható {llami 

t{mogat{sokról szól. [ll{st foglalt amellett, hogy bízik az iskola jövőjében, s amíg a helyi 

t{rsadalmi igény jelen van, addig gondolkodni kell intézményi fejlesztésekben. Előadta, 

hogy az előterjesztés az iskola hőtechnikai, fűtéskorszerűsítési p{ly{zati lehetőségét 

ir{nyozza elő, b{r hozz{tette, hogy a mikrot{rsul{si együttműködés keretei között nehézkes 

az ön{lló intézményi megjelenés. Emlékeztetett arra, hogy 2009. évben Eger v{ros 

szakirod{ja t{mogatta a település ön{lló p{ly{zati megjelenését, így véleménye szerint az 

idei évben a h{ttérmunk{latok, a tervek adapt{l{sa ut{n benyújthatóv{ v{lik a program.  

Kérte a p{ly{zaton történő megjelenés jóv{hagy{s{t. 

 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, Kisari Zolt{n polg{rmester szavaz{st rendelt el. 

 

Szavaz{s 
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A képviselők egyhangúlag (7:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

29/2011. (III.28.) sz{mú  

Képviselő-testületi hat{rozat 

 

T{rgy: A Dr. Kemény Ferenc [ltal{nos Iskola [rp{d Fejedelem Tagiskol{j{nak 

energetikai p{ly{zata 

 

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

megt{rgyalta, s az al{bbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület az [ltal{nos Iskola energetikai p{ly{zaton való megjelenését 

t{mogatja. Felhatalmazza a polg{rmestert a p{ly{zat benyújt{s{val összefüggő előkészítő 

munk{latok elvégzésére. 

 

Hat{ridő: azonnal, és 2011. június 30. 

Felelős: Polg{rmester  

 

 

7.9. A Szépasszonyvölgy utca 8. sz{m alatti ingatlanon bekövetkezett partfaloml{ssal 

összefüggő intézkedések, p{ly{zati lehetőségek (ír{sos anyag csatolva) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester rövid t{jékoztat{st adott a 2011. febru{r 22-én bekövetkezett 

partfaloml{sról, melynek következtében a Szépasszonyvölgy utca 8. sz{m alatti ingatlanra  

10 m3-nyi törmelékes föld omlott. Előadta, hogy az oml{ssal összefüggésben személyi 

sérülés nem történt, de az ingatlanban anyagi k{r keletkezett, s b{r az azonnali k{relh{rít{s 

(t{mberendezés építése) megtörtént, a csal{d segítséget kér. Hozz{tette, hogy a szakértői 

bizotts{g III. kategóri{ba sorolta az oml{st, ez{ltal a szakma megteremtette a p{ly{zat 

benyújt{s{nak lehetőségét.  

V{zolta, hogy mintegy 4 MFt-os beavatkoz{sról van szó, s a p{ly{zatban 70-30%-os a 

t{mogat{si ar{ny. Kérte a testület elvi t{mogat{s{t arra, hogy a p{ly{zat tov{bbvitelére 

lehetőség nyíljon, s ütemezetten – ak{r megosztottan is – az önerő rendelkezésre {ll{s{t 

biztosítsa. 

 

Böjt L{szló képviselő egyetértett a p{ly{zat benyújt{s{val. Véleménye, hogy az önerőhöz az 

ingatlan tulajdonos{nak is hozz{ kell j{rulnia, ennek kimunk{l{s{t javasolja. 

 

Dr. Lantos B{lint képviselő véleménye, hogy az önerőhöz való tulajdonosi hozz{j{rul{st 

akkor tartja elfogadhatónak, ha az ingatlanban a k{relh{rít{s ut{n értéknövekedés 

következik be. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester több kérdés, észrevétel nem lévén a napirendről szavaz{st 

rendelt el. 

 

Szavaz{s 
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A képviselők egyhangúlag (7:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

 

30/2011. (III.28.) sz{mú  

Képviselő-testületi hat{rozat 

 

T{rgy: A Szépasszonyvölgy utca 8. sz{m alatti ingatlant érintő partfal helyre{llít{s             

vis maior p{ly{zata 

 

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

megt{rgyalta, s az al{bbi döntést hozta: 

 

Ostoros Község Képviselő-testülete ülésén úgy hat{rozott, hogy a vis maior t{mogat{s 

címen t{mogat{si igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

A k{resemény megnevezése: Partfal oml{s 

Helye: Ostoros, Szépasszonyvölgy u. 8. (hrsz: 492), Önkorm{nyzati közterület (hrsz: 488/1). 

 

A k{resemény forr{sösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2011. év % 

Saj{t forr{s 1.215.000,- Ft 30% 

Biztosító k{rtérítése 0,- Ft 0% 

Egyéb forr{s 0,- Ft 0% 

Vis maior igény 2.835.000,- Ft 70% 

Forr{sok összesen 4.050.000,- Ft 100% 

 

- A k{rok helyre{llít{s{nak (költségvetés alapj{n) tervezett összköltsége 4.050.000,- Ft, 

melynek fedezetét az önkorm{nyzat nem tudja/részben tudja (megfelelő rész 

al{húzandó) biztosítani. 

- A testület, illetve t{rsul{si tan{cs nyilatkozik arról, hogy a k{reseménnyel érintett 

vagyonelem a tulajdon{t képezi. 

- A bekövetkezett k{reseménnyel kapcsolatban az Önkorm{nyzat biztosít{ssal 

rendelkezik/nem rendelkezik (a megfelelő rész al{húzandó). 

 

Biztosító T{rsas{g megnevezése  

Biztosít{si szerződés sz{ma  

 

- Az adott k{reseményre igényelt biztosít{si összeget igényelt/nem igényelt (a 

megfelelő rész al{húzandó). 

- V{llalja a k{rosodott ingatlan költséghatékonys{g és magvalósíthatós{g 

szempontjaira tekintettel történő helyre{llít{st.  

- Az önkorm{nyzat m{s – a tulajdon{ban lévő – vagyont{rggyal a feladat{t el tudja 

l{tni/nem tudja ell{tni (a megfelelő rész al{húzandó). 
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- A képviselő-testület a saj{t forr{s összegét a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. 

(II.14.) sz{mú költségvetési rendeletében biztosítja. 

 

A testület felhatalmazza a polg{rmestert az igénybejelentés benyújt{s{ra. 

 

Hat{ridő: azonnal 

Felelős:    Polg{rmester  

 

7.10. Javaslat Ostoros Község Önkorm{nyzat{nak infrastruktur{lis sportfejlesztési 

koncepciój{nak jóv{hagy{s{ra (ír{sos anyag csatolva) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester besz{molt arról, hogy a sportfejlesztési koncepció megléte 

településünkön alapvető fontoss{ggal bír, ugyanis egyes p{ly{zatok befogad{s{nak feltétele 

a dokumentum megléte. Kérte kérdés, észrevétel, egyéb javaslat megtételét. 

 

Pusk{rné Ujv{ri Katalin képviselő véleménye, hogy a koncepcióból hi{nyolja a fedett 

létesítményt, b{r annak költségeivel tiszt{ban van. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester v{lasza, hogy kor{bban az iskolai p{ly{zattal nem tudott az 

önkorm{nyzat megjelenni az egri intézmény gesztors{ga miatt. 

 

Dr. Lantos B{lint képviselő véleménye, hogy fenti problém{ból kiindulva közoktat{s 

ügyben olyan szerződés kötése indokolt, amely a p{ly{zati mechanizmusokat kezeli. 

 

Mivel több kérdés, észrevétel nem fogalmazódott meg, Kisari Zolt{n polg{rmester szavaz{st 

rendelt el. 

 

Szavaz{s 

 

A képviselők egyhangúlag (7:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

31/2011. (III.28.) számú  

Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Ostoros Község helyi sportfejlesztési koncepciója 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a helyi sportfejlesztési koncepciót jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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7.11. Javaslat a Napköziotthonos Óvoda udvar{n kialakítandó Ovi-Foci p{lya kialakít{s{ra 

(ír{sos anyag csatolva) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester t{jékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az Óvoda udvar{n 

kialakítandó Ovi-Foci p{lya létesítése a gazdas{gi program része, s a 7/2011. BM rendelet 

kín{lta fel a p{ly{z{s lehetőségét. Hozz{tette, hogy a salakos p{lya létrehoz{sa magas önerőt 

igényel, ezért merült fel az Ovi-Foci p{lya programhoz való csatlakoz{s lehetősége, melyben           

5 MFt-os bekerülési nagys{grend mellett 1,2 MFt-os önerő szükséglet jelentkezik. 

Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

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

 

Szavaz{s 

 

A képviselők egyhangúlag (7:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

32/2011. (III.28.) számú Képviselő-testületi 

határozat 

 

Tárgy: Az iskolai és utánpótlás sport infrastrukturális fejlesztésére, felújítására 

vonatkozó pályázat benyújtása a Napköziotthonos Óvoda udvarán kialakítandó Ovi-foci 

pálya kialakítása érdekében 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda udvarán kialakítandó Ovi-Foci pálya 

kialakítása érdekében a 7/2011.(III.9.) BM rendeletben közzétett, az iskolai és utánpótlás 

sport infrastrukturális fejlesztésére, felújítására vonatkozó pályázat benyújtásával 

egyetért. 

A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 1.250.000,-Ft önerőt biztosítja. 

 

Határidő: 2011. április 30. 

Felelős: polgármester 

 

7.12. Lomtalanít{si programmal összefüggő t{jékoztat{s 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester rövid t{jékoztat{st adott arról, hogy 2011. {prilis 4-8-a között 

kerül meghirdetésre a település lomtalanít{si programja, {prilis 9-e tartaléknap 

megjelölésével. Hozz{tette, hogy a kor{bbi évek gyakorlat{nak megfelelően utc{nkénti 

bont{sban körzetesítéssel valósul meg a sz{llít{s, s központi konténer kihelyezését is 

tervezik. A lakoss{g értesítése szórólappal, valamint hirdetmények közterületre történő 

kihelyezésével történik. 

Kérte a t{jékoztató tudom{sulvételét. 

 

 

 



 44 

7.13. Lakoss{gi összefog{ssal létrejövő Trianoni emlékmű {llít{sról t{jékoztat{s 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester elővezette, hogy a lakoss{g önszerveződő képességének szép 

péld{ja a Trianoni évforduló tiszteletére létrejövő emlékmű {llít{s{t célzó kezdeményezés. 

Kijelentette, hogy Jakab G{bor helyi lakos ir{nyít{s{val folyik a munka, melynek helyszíne a 

temető előtti terület lesz. Üdvözölte a kezdeményezést,  s felkérte Jakab G{bort a t{jékoztató 

megtételére. 

 

Jakab G{bor helyi lakos köszönte a lehetőséget, s röviden ismertette az emlékmű{llít{s 3 

f{zis{nak elemeit. Előadta, hogy aki a folyamatban részt kív{n venni, keresse a 

kezdeményezés szervezőit. Kijelentette, hogy az adakoz{st illetően jó tapasztalattal bírnak, 

vannak Ostorosi lakosok, s vannak a településhez nem kötődő emberek is. A kezdeményezés 

sikerében bízva v{rja a tov{bbi t{rsadalmi munk{t, s anyagi {ldozatv{llal{st nyújtó 

személyek jelentkezését. 

 

Csontos Tiborné helyi lakos hozz{tette, hogy az ostorosi ifi klub t{rsadalmi munkavégzést 

aj{nlott fel, s ezúton is köszönte azt. Kiemelte, hogy a folyamatban jelenleg grafikus, 

valamint darus közreműködésére lesz szükség, kérte az ebben való segítségnyújt{st. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester köszönte a hozz{szól{sokat, és sok sikert kív{nt a szervezőknek 

a program sikerre viteléhez. 

 

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 [gostonné 

            Polg{rmester             Jegyző 

 

 

 

 

 


