
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

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

üléséről 

 

Jelen vannak: Bóta L{szló, Böjt L{szló, Pusk{rné Ujv{ri Katalin, Rétiné Godó Alíz 

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

 

A 2.a.) napirend t{rgyal{sakor érkezett Dr. Kecskés Tibor G{bor képviselő. 

 

T{volmaradt: Dr. Lantos B{lint képviselő. 

 

Tov{bbi meghívottak: csatolt jelenléti ív szerint 

 

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

az intézményvezetőket.  

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

kiegészítések figyelembevétele mellett. Javasolta 10.) Egyebek témakörén belül az al{bbiak 

t{rgyal{s{t: 1.) LEADER-es Térfigyelő Rendszer kiépítése 2.) Önkorm{nyzati törvény 

v{ltoz{s{val kapcsolatos t{jékoztató 3.) Kar{csonyi díszkivil{gít{s ügye.  

Javaslatot fogalmazott meg z{rt ülés tart{s{ra, melyben vagyonnal kapcsolatos kérdések 

megt{rgyal{s{t javasolja. 

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

 

Hegyi Barnab{sné bizotts{gi tag az ostorosi temetővel kapcsolatban kív{n észrevételt tenni.  

 

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

 

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

 

1. Napirendi Pont 

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

anyag a mellékletben) 

 

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

megkapta. Hozz{fűzte, hogy lej{rt hat{ridejű hat{rozat az elmúlt időszakban négy volt, 

emellett sz{mos időszakos történésről is t{jékoztat{st nyújt a besz{moló. Kiemelte a 2011. 

október 27-ei eseményeket, mely az ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos peres folyamat lez{r{s{t 

eredményezte, s hozz{tette, hogy igazol{st nyert a képviselő-testület több évvel ezelőtt 

meghozott fejlesztéssel összefüggő helyes döntése. Megjegyezte, hogy a résztvevőknek a 

Legfelsőbb Bírós{ghoz lehet fordulni a döntést megalapozó elj{r{s esetleges jogszab{lysértő 

volta miatt, azonban reményét fejezte ki, hogy a felperesek ezzel a lehetőséggel nem élnek.  

Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 
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Pusk{rné Ujv{ri Katalin képviselő köszönetét fejezte ki a gyermekek és szülők nevében a 

települési j{tszóterek, valamint az {ltal{nos iskolai sportudvar fejlesztése kapcs{n. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester is köszönetét fejezte ki az Ostorosért Polg{rőr Egyesület 

tagjainak, az Ostorosi Ifi Klub tagjainak, s Alpolg{rmester úrnak munk{j{ért, melyet a 

j{tszótéri felújít{sn{l nyújtottak.   

Ezzel összefüggésben kérte Dér Attila művelődésszervezőt a j{tszótér ünnepélyes 

{tad{s{nak megszervezésére. 

 

Bartók L{szló bizotts{gi tag örvendetesnek tartotta a megújult j{tszótereket, azonban a 

temető közelsége miatt szükségesnek ítélte az elv{lasztó kerítés n{dh{lóval való 

megerősítését. 

A két ülés közötti intézkedésekhez hozz{fűzte, hogy az ingatlanfejlesztési per kapcs{n a 13 

peres személy komoly k{rt okozott az önkorm{nyzatnak, hiszen ha a beruh{z{s kellő időben 

indulhatott volna, akkor a lakoss{gi építkezések eredményeként jóval több lak{s létesülhetett 

volna a lakóparkban. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester megerősítette az előtte szóló véleményét, s hozz{tette, hogy a 

haz{nkat is elérő pénzügyi, gazdas{gi v{ls{g a folyamatok lelassul{s{t eredményezte. 

A j{tszótéri kerítés felvetésre jelezte, hogy a tér fizikai lehat{rol{s{ra a technikai megold{st 

keresik, erre az intézkedést megteszi. 

 

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

rendelt el. 

 

Szavaz{s 

 

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

 

108/2011. (XI.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.a. Napirendi Pont 

Ostoros Község Önkorm{nyzata Képviselő-testületének __/2011. (XI<..) önkorm{nyzati 

rendelet-tervezete az Önkorm{nyzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.15.) 

rendeletének módosít{s{ról (könyvvizsg{lói jelentéssel együtt) (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

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

megkapta. Kijelentette, hogy a t{rgykör az Önkorm{nyzat 4/2011. évi költségvetési 
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rendeletének módosít{s{ról szól, mely előterjesztés több részből {ll; 1.) rendelet-módosít{si 

összegző anyag 2.) rendelet-tervezet és mellékletei 3.) könyvvizsg{lói jelentés.  

 

Előadta, hogy együttes bizotts{gi ülés t{rgyalta a napirendet. A költségvetési rendelet 

módosít{sa fontos elvégzendő feladata az önkorm{nyzatnak. Az előterjesztés a t{rgyidőszak, 

azaz a féléves z{r{shoz képest, az I-III. negyedéves, szeptember 30-ai időtartammal 

bekövetkezett pénzügyi v{ltoz{sok {tvezetéséről szól. Ennek célja, hogy re{lisabb 

összevetést lehessen tenni a költségvetés helyzetéről. L{tható, hogy 46 MFt-ot meghaladó 

v{ltoz{st kell {tvezetni az előterjesztésnek megfelelően. Kiemelte, hogy a költségvetés 

valamennyi feszültsége ellenére, 400 MFt felé emelkedik a bevételi és kiad{si főösszeg. 

Elmondta, hogy több beruh{z{s induk{lja a rendelet ilyen mértékű módosít{s{t, mely 

elsősorban felhalmoz{si kiad{s, m{sodsorban a szoci{lis {gazat különböző kötött 

felhaszn{l{sú többletforr{s{ból adódik. Megítélése szerint ezek a növekmények tudatos, 

célir{nyos cselekvés eredményei, hiszen képviselő-testület {ltal jóv{hagyott p{ly{zati 

döntésekhez kapcsolódnak.                                

A képviselő-testület figyelmébe aj{nlotta a könyvvizsg{lói jelentést, melyből kitűnik, hogy a 

szervezet megvizsg{lta a rendelet-módosít{s jogszab{lyszerűségét. 

Kérte az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Az ülésterembe megérkezett Dr. Kecskés Tibor Gábor képviselő. 

 

Mivel kérdés, észrevétel nem fogalmazódott meg, felkérte Dr. G{l J{nos könyvvizsg{lót 

szóbeli kiegészítéseinek megtételére. 

 

Dr. G{l J{nos könyvvizsg{ló köszöntötte az ülés valamennyi résztvevőjét. Elmondta,  

feladat{nak tartja azt, hogy minősítse az elmúlt 11 hónap gazd{lkod{s{t, s értékelje,  milyen 

feltételekkel, s hogyan alakultak a bevételek. Kijelentette, hogy ha az elfogadott 

költségvetéshez képest v{ltoz{s következik be, azt költségvetési rendelet-módosít{ssal 

nyilv{ntart{sba kell venni azért, hogy a folyamatoss{g biztosítható legyen. Megjegyezte, 

hogy eddig 4 módosít{s következett be a költségvetésben, s ismertette azok saroksz{mait. 

Elismeréssel szólt az önkorm{nyzati gazd{lkod{sról, s javasolta a rendelet-tervezet 

jóv{hagy{s{t. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester megköszönte Dr. G{l J{nos úr szóbeli kiegészítéseit s kérdés, 

észrevétel, egyéb javaslat nem lévén szavaz{st rendelt el. 

 

Szavaz{s 

 

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

Képviselő-testületének 

19/2011. (XI.29) 

önkormányzati r e n d e l e t e 

 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló  4/2011. (II. 15.) rendeletének 

módosításáról 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 

79. §. (1) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 

19.) Korm.rendelet 68. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 

2011. évi költségvetéséről szóló  4/2011. (II. 15.) rendeletét (továbbiakban: rendelet) az 

alábbiak szerint módosítja:  

1. § 

 

A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő  rendelkezés lép: 

 

„2. §   

(1) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

   

  bevételi főösszegét  400.283 ezer Ft-ban 

  kiadási főösszegét  400.283 ezer Ft-ban 

 

állapítja meg.” 

2. § 

 

A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. § (1) Az Önkormányzat az 2. §-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásként 

az alábbiak szerint határozza meg: 

Adatok ezer Ft-ban 

 I.  Működési bevételek       162.577 

II. Támogatások                57.066 

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek           11.380 

 IV. Támogatás értékű működési és felhalmozási bevételek      154.119

         

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok 

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

VI. Hitelek                    6.523 

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek           ------- 

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek                 8.618 

  

       Bevételek főösszege:                 400.283 

 

3. § 

 

A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 



 5 

„4. § (1) Az Önkormányzat a 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegek részletezését az 

alábbiak szerint határozza meg: 

Adatok ezer Ft-ban 

IX.  Önállóan működő költségvetési szervek 

   működési kiadásai        50.374 

X.  Önállóan működő költségvetési szervek            

            felhalmozási kiadásai       ------ 

XI.  Önkormányzat működési kiadásai     132.405 

XII.  Önkormányzat felhalmozási kiadásai   157.200   

 XIII.  Önkormányzat szociális kiadásai      16.116 

XIII.  Működési célra átadott pénzeszközök                29.828  

XV.   Felhalmozási célra átadott pénzeszközök        ------ 

XVI.             Hitel- és kamattörlesztés       11.144 

XVII.   Tartalékok            3.216 

XVIII.    Előző évek pénzmaradványának visszafizetése       ------ 

XIX.             Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások         ------ 

Kiadások főösszege  400.283.” 

 

4. § 

 

(1) A rendelet  1.  melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

(2) A rendelet  2.  melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

(3) A rendelet 3/2. melléklete helyébe e rendelet 3/1. melléklete, a 3/4. melléklet helyébe 

e rendelet  3/2. melléklete lép.     

(4) A rendelet 5/1. melléklete helyébe e rendelet 4/1., a rendelet  5/2. melléklete helyébe e 

rendelet 4/2. melléklete lép. 

(5) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

(6) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

(7) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép ép. 

(8) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

(9) A rendelet 23. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 

 

5. § 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. szeptember  30. 

napjától kell alkalmazni. 

 

 Kisari Zoltán       Vasas Ágostonné 

 polgármester              jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 

Ostoros, 2011. november 29.    

 

Vasas Ágostonné jegyző   
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2.b. Napirendi Pont 

T{jékoztató az Önkorm{nyzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi helyzetéről 

(könyvvizsg{lói jelentéssel együtt) (ír{sos anyag a mellékletben) 

     

Kisari Zoltán polgármester ismertette az előterjesztés célját; képet adjon az immár elfogadott 

módosított költségvetési rendelethez képest, a teljesítések alakulásáról. Kiemelte az 

előterjesztés elemeit; 1.) szöveges indoklási rész, 2.) rendeletet alátámasztó mellékletek, 3.) 

könyvvizsgálói jelentés. Előadta, hogy együttes bizottsági ülés tárgyalta a napirendet, 

melyben ellentmondások is megfogalmazódtak. Ez arra irányul, hogy egyik oldalról a 

költségvetés abszolút növekedési trenddel bír, hiszen a számok abszolút mértékben nőnek, 

míg a másik oldalon látható, hogy az intézményi struktúra működtetésére szánt 

pénzmennyiségből hiányoznak források. Megállapítható, hogy a saját bevételekből hiányzik a 

telekértékesítésből várt bevétel, s a helyi adóbevételek is alulmaradnak a tervezetthez képest. 

Ez előre vetíti a nehéz IV. negyedévet, s jelzi annak szükségességét, hogy a 2012. évi 

költségvetés összeállításánál tapasztalási tényként kell figyelembe venni a 2011-es 

költségvetési év alakulását. Előadta, hogy egyik oldalról jól halad a felhalmozás beruházási 

oldala – összhangban a gazdasági programmal, másik oldalról a működés bevételi - kiadási 

egyensúlyában nem tudott az önkormányzat 2011. évben eredményt elérni. Bejelentette, hogy 

emiatt vált szükségessé az a kényszerű hiánykezelést kezelni képes döntések meghozatala, 

mely szerint a kiadási oldalon zárolás alá kerül több mint 8 MFt. Hozzátette, hogy ez a zárolás 

csak akkor kerül feloldásra, ha 2011. december 31-éig sikerül a saját bevételi oldalon 

telekértékesítéssel eredményt elérni.  

Felhívta a figyelmet a könyvvizsgálói jelentésre, s annak záró soraira, melyben mind a 

működési, mind a felhalmozási kiadások vonatkozásában következetes, szigorú menetrendet 

javasol a könyvvizsgáló szervezet az önkormányzat számára.  

Megállapította, hogy a 400 MFt-os bevételi, kiadási főösszeghez képest 300 MFt-ot 

meghaladó időarányos teljesítés történt, a bevétel és kiadás összesen pozitív egyenleget mutat, 

mely jelzi, hogy a gazdálkodás során figyelemmel voltak a költségvetés kiadási oldalának 

szigorú keretek között tartására, bár a bevételi oldal 11 MFt-ot meghaladó hiánya fennáll.  

 

Kérte a tájékoztató elfogadását, s felkérte Dr. Gál János könyvvizsgálót az értékelés 

megtételére. 

 

Dr. Gál János könyvvizsgáló előadta, hogy eredményességről akkor beszélhetünk, ha 

egyensúlyban van a bevételi és kiadási oldal. Ismertette az I-III. negyedév sarokszámait, s 

összegzésként előadta, hogy a pénzfelhasználások indokoltak voltak, s a bevételi számadatok 

arányai sem rosszak, bár lehetne rajtuk javítani. Ehhez kapcsolódva kérte a képviselőket, hogy 

továbbra is segítsék a gazdálkodási tevékenységet. Véleménye szerint az önkormányzat és 

intézményei 2011. I-III. negyedévi tájékoztatója az államháztartási, a helyi 

önkormányzatokról szóló, és a számviteli törvény előírásainak megfelelően készült el, s kérte 

a testület jóváhagyását. Hozzátette, hogy a könyvvizsgálók részéről továbbra is minden 

segítséget megadnak szakmailag, elszámolás technikailag az önkormányzat részére. 

 

Kisari Zoltán polgármester megköszönte Dr. Gál János úr szakmai véleményét s a 

célirányos, tudatos gazdálkodás igényének megfogalmazása mellett kérte további álláspontok 

megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel, egyéb vélemény nem volt, Kisari Zoltán polgármester  szavazást 

rendelt el. 
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Szavazás 

 

 

A képviselők egyhangúlag (6:0:0) elfogadták az alábbi határozatot: 

 

109/2011.(XI.28.) sz{mú  

képviselő-testületi hat{rozat 

 

T{rgy: T{jékoztató az Önkorm{nyzat költségvetésének I-III. negyedévi helyzetéről 

 

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

hozza: 

 

A képviselő-testület az Önkorm{nyzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

helyzetéről szóló t{jékoztatót megt{rgyalta, s azt tudom{sul veszi. 

 

Hat{ridő:  azonnal 

Felelős:  Kisari Zolt{n polg{rmester 

    

3. Napirendi Pont 

Javaslat az Önkorm{nyzat 2012. évi költségvetési koncepciój{ra (könyvvizsg{lói jelentéssel 

együtt) (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy az előterjesztés minden képviselő részére 

megküldésre került, melynek összeállításánál a kapott információkat vették figyelembe. 

Megjegyezte, hogy az elmúlt évekhez képes jelentős változás következett be amiatt, hogy az 

önkormányzat létét meghatározó jogszabály a változás fázisában van, s véglegesítés nélkül a 

2012. évre szóló költségvetési számok nem váltak ismertté. Kijelentette, hogy ezáltal két 

választási lehetősége adódott az előterjesztőknek:1.) történik egy elképzelt bevételi forrásokat 

prognosztizáló költségvetés-tervezet megalkotása, mely lebontja részleteiben a kiadási 

oldalakat 2.) megfordítva a költségvetési koncepció struktúráját, vizsgáljuk mi az a pénz 

minimum, mely az önkormányzat jelenlegi működtetéséhez, bevállalt kötelezettségeinek 

teljesítéséhez kellenek.  

Kijelentette, hogy a költségvetési koncepció a 2.) elv mentén készült el, melyben az első rész 

bemutatja azon változásokat, amelyek az Ötv, a sarkalatos törvényekből adódhatnak, s ennek 

tükrében keresi azon bevételi forrásokat, melyeket fixen tudhat az önkormányzat. Hozzátette, 

a koncepció előre jelezte azt, hogy igyekszik a 2011. évi működési struktúrát követni, 

személyi foglalkoztatás vonatkozásban is. Igényként fogalmazódott meg, hogy a dologi 

kiadások növelésére ne kerüljön sor, s keresni kell azokat a lehetőségeket, amely akár 

társulási formában, akár kiszervezési folyamattal enyhíti a költségvetési feszültségeket. 

Előadta, hogy a koncepció szeretne olyan munkát elindítani, melyben a működésre fordítható 

kiadás nem több, mint amit a működésre fordítható bevétel lehetővé tesz. 2011. év 

tapasztalata alapján látható, hogy az ingatlanértékesítési bevételek egyensúlyra történő 

felhasználása nagy kockázatot hordoz magában, azok nem lehetnek állandó működési 

kiadások forrásai.  
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Kijelentette, hogy 2012. év végére, felkészülve 2013. év önkormányzati rendszerváltására, új 

típusú költségvetési struktúrával kell majd az önkormányzatnak szembe néznie: a működési 

kiadásokat a működési bevételek szintjén kell tartani, ezért a struktúrát át kell alakítani.  

 

Előadta, hogy a működési kiadási igényeknél figyelembe vették azokat az igényeket, 

amelyeket a pénzintézetek felé kötelezően teljesíteni kell, illetve azon kötelezettségeket is, 

melyek különböző pályázatokhoz kapcsolódnak. 

Elmondta, hogy az együttes bizottsági ülésen is kitért a működési kiadások közötti 

legmarkánsabb tételre, az átadott pénzeszközök mértékére, mely legnagyobb mértékben a 

közoktatáshoz kapcsolódik. Megjegyezte, hogy a koncepció nem számol a köznevelési 

törvény-tervezetben előre vetített államosítási következményekkel, amely 2012. 

szeptemberétől valamennyi alapfokú közoktatási intézményt működtető önkormányzatot 

érinteni fog, melynek mértékét, módját még nem ismerjük. Veszélyként fogalmazta meg, 

hogy nem látszik a rendszerben a feladatfinanszírozás módja sem.  

Látható, hogy nem lesz könnyebb a gazdálkodás 2012-es évben, s jóval másabb szerkezetű 

lesz a 2013-as év, mint a 2012-es. 

Kijelentette, hogy szakmai kontroll, vagyis kormányengedély kell az önkormányzati 

gazdálkodás egyensúlyának megteremtéséhez felveendő hitelekhez, s e szabályozás életbe lép 

2012. január 1-jével. 

Állást foglalt amellett, hogy még nem látható a bevételi oldal igazi sarokszáma, s a 

legnagyobb tétel, az SZJA felosztás bizonytalansága több tízmillió forint sorsát határozhatja 

meg, hiszen ez nagymértékben befolyásolja az önkormányzat mozgásterét. 

Kijelentette, hogy áldozatvállalás nélkül nem lehet ezt a feszültséget kezelni, ez a helyben 

nyújtott szolgáltatásokkal is összefüggésben lesz. 

Összefoglalásként elmondta, hogy a koncepció elveinek elfogadása esetén elindul a feladat 

intézményekre, szakfeladati rendszerre bontva, megnézve, hogy a minimalizált költségvetési 

kiadás milyen áldozatokat követel. Megjegyezte, hogy a koncepciót a bizottságok 

megtárgyalták, a civil kerekasztal számára a tájékoztatás nyújtás megtörtént. 

Kérte kérdés, észrevétel, javaslat megtételét. 

 

Vasas Ágostonné jegyző kiegészítéseit az alábbiak szerint fogalmazta meg: a működési 

bevételi oldal idei szinten lett tervezve, melynek két sarkalatos pontja még nem látható: 1.) 

helyi adóbevételek alakulása, mely 5-6 MFt-os csökkenést eredményezhet az idei évhez 

képest 2.) SZJA kiegyenlítő konstrukciója, amely még nem látható. Egy elem pozitívan 

változik, egy normatíva, de ezt is figyelembe véve kb. 40 MFt-os mínusz keletkezhet a 

költségvetésben. A működési kiadásokat szintén változatlan struktúra mellett tervezték meg, 

és ebből lehet visszalépni. A minimálbér és garantált bérminimum változás jelentős terhet ró a 

munkáltatóra. A 2%-os ÁFA emelés a konyha vonatkozásában is jelentős, 1 MFt-os plusz 

kiadást eredményez. Az oktatás kapcsán az Eger várossal kötött (bejáró gyermek után 

fizetendő összeg) megállapodás alapján 4-5 MFt-os növekmény látható. Szólt a szállítói 

tartozásokról, a hitelekről. Kiemelte, hogy átgondolást igényel a struktúra, s a kiadott 

határozati javaslatban több fő területet érintettek: a közművelődés és közétkeztetés önként 

vállalt területek. A kötelező feladatoknál is át kell gondolni a lehetőségeket, pld. társulási 

formában való ellátása a feladatoknak, melyeknél fontos a racionalitás. Ütemterv felállítását 

javasolja minden intézményt érintően, ebben kérte a képviselő-testület közreműködését. 

 

Böjt László képviselő kérdése, hogy mikor lesz látható a központi költségvetés? 

 

Vasas Ágostonné jegyző válasza, hogy december végére ígérik a központi költségvetést. 
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Kisari Zoltán polgármester összegzésként előadta, hogy jelenleg gazdasági bizonytalanság 

van, érvényes ez az egész önkormányzati szektorra, különösképp a kis önkormányzatokra. 

Bízik benne, hogy karácsonyra meglesz az önkormányzatokat érintő állami költségvetés. 

Fontos kötelem, hogy az állami költségvetés önkormányzati fejezetének megismerésével el 

kell kezdeni a részletes költségvetés megalkotását. Legfontosabb célként a működési 

egyensúly megtartását fogalmazta meg. 

 

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

rendelt el. 

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (6:0:0) elfogadták az alábbi határozatot: 

 

110/2011. (XI.28.) számú  

képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Ostoros Község  2012. évi költségvetési koncepciója 

 

Ostoros Község Képviselő-testülete a fenti tárgyban előterjesztett javaslatot az 1-2. 

mellékleteket figyelembe véve megvitatta és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.  

A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési előirányzatok kialakításánál kiemelten 

kezeli: 

 hogy lehetőleg működési hitelfelvétel nélkül teremtődjön meg a működési 

bevételek és kiadások egyensúlya,  

 a működési hiány megszüntetése érdekében szükséges intézkedéseket és ezzel 

együtt a kötelező feladatokat ellátó önkormányzati intézmények biztonságos 

működését, az ahhoz reálisan szükséges forrás biztosítását, vagy az 

intézményrendszer átalakítását, 

 a település arculatát, lakhatási feltételeit, rendezettségét javító, a köz- és 

magánvagyon megőrzését erősítő fejlesztéseket, 

 az önkormányzati önerő biztosítását elsősorban az intézmények fejlesztési, 

költségtakarékossági pályázataihoz. 

 

2. 

Az 1. pontban meghatározott kiemelt célok teljesítése érdekében: 

 

 a 2012. évi működési célú kiadásokat úgy kell meghatározni, hogy azok mértéke a 

2011. évihez képest ne növekedjen, 

 a működési kiadásokat valamennyi területen a feladatellátás 

minimumfeltételeinek figyelembevételével, csak a reális szükségletek alapján kell 

megtervezni az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. számú törvénynek 

megfelelően, a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi követelményeknek 

megfelelően, számításokkal alátámasztva,  

 a költségvetési szerveknél a bér és béren kívüli juttatások a jogszabályokban 

meghatározott mértékben tervezhetők, és az csak rendkívül indokolt esetben, 

képviselő-testületi döntés alapján haladja meg a 2011. évi mértéket, 
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 a működési kiadások előirányzatainál elsősorban a kötelező önkormányzati 

feladatok anyagi feltételeit kell elvárható szinten biztosítani, 

 a felhalmozási kötelezettségvállalások esetében minden esetben vizsgálni kell a 

megvalósítást követő többletkiadás következményeit és kezelési módját. Olyan  

pályázatokon kell részt venni, amely a működési kiadás megtakarítását (pl. 

energia megtakarítás, rezsiköltség csökkenése, stb.) eredményezi. 

 át kell tekinteni a szociális ellátások rendszerét. A költségvetés kondíciójával 

összhangban vizsgálni szükséges a méltányossági alapon adható szociális 

juttatások körét, az adósságkezelési szolgáltatás bevezetésének lehetőségét, 

 tovább kell folytatni a fenntartott intézményi szervezeti struktúra áttekintését,  

különös figyelemmel az általános iskola, a közösségi ház,  az üzemélelmezés 

jövőbeni működtetésére vagy átszervezésére, illetve a költségvetés jelenlegi 

lehetőségeinek ismeretében kell vizsgálni az újabb szolgáltatások bevezetésének 

lehetőségét is,  

 vizsgálni szükséges az iskolabusz működtetésének finanszírozhatóságát és 

indokoltságát, illetve a köznevelési törvény változásaihoz kell igazítani, 

 a feladatmutatókat a visszafizetési és kamatfizetési kötelezettségek elkerülése 

érdekében reálisan úgy kell tervezni, hogy normatíva-lemondással lehetőleg ne 

kelljen élni. 

 a civil és sportszervezeteknek nyújtott támogatásokat a költségvetés 

lehetőségeihez kell igazítani és azokat a szükséges mértékben racionalizálni kell, 

 a 2012. évi költségvetés tervezése során a különböző önkormányzati feladatokra 

(pl. testvértelepülési kapcsolatokra, rendezvényekre, stb.) szolgáló kereteket át 

kell tekinteni. Az önkormányzati forrást minimalizálni szükséges és a hiányzó 

összeget pályázati forrással kell pótolni. 

 az önkormányzat kötelező feladata a közfoglalkoztatásban való részvétel, 

melynek hatékony felhasználását és az önkormányzati feladatellátásba való 

bevonását költségnövekedés nélkül szükséges megoldani.  

 a Képviselő-testület által már elfogadott felhalmozási kiadásokon túl további 

jelentős önerőt igénylő felhalmozási kötelezettségvállalásra a képviselő-testület 

döntése alapján a gazdasági programban foglaltak szerint kerülhet sor,  

 indokolt áttekinteni az együttes feladatellátások rendszerét (közoktatási társulás, 

kistérségi feladatellátás) melynél van lehetőség az átalakításra, működtetési 

költségek csökkentésére, újabb kedvező társulási formák igénybevételére. 

 

3. 

Az 1-2. pontban megfogalmazottakat a 2012. évi költségvetés kidolgozásánál figyelembe 

kell venni, ennek érdekében végrehajtási ütemtervet kell kidolgozni.  

 

Felelős:  Polgármester, Jegyző 

Határidő:  ütemtervhez kidolgozásához, stratégiai döntések meghozatalához 

2012.01.10. 

  költségvetés előterjesztéséhez           

 2012. 02.15.  
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4. Napirendi Pont 

Javaslat a Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirat{nak módosít{s{ra (ír{sos anyag a 

mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy a napirend írásos előterjesztését valamennyi 

képviselő megkapta. Kérte Vasas Ágostonné jegyzőt kiegészítéseinek megtételére. 

 

Vasas Ágostonné jegyző elmondta, hogy írásban kifejtésre került a napirend célja, ezért 

szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. 

 

Kisari Zoltán polgármester kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

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

el. 

 

Szavazás  

 

A képviselők egyhangúlag (6:0:0) elfogadták az alábbi határozatot: 

 

111/2011.(XI.28.)számú 

képviselő-testületi határozat 

Tárgy:  A Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület az alapító okirat módosítását, illetve az Alapító Okiratot 

egységes szerkezetben a határozat mellékletei szerint jóváhagyja. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a Módosítás és az egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okirat aláírására, egyben felkéri, hogy az okiratokat a Magyar 

Államkincstár Heves Megyei területi szervéhez a nyilvántartásban történő 

átvezetés végett küldje meg.  

 

Felelős: polgármester  

  óvodavezető 

Határidő:  azonnal 

 

1. melléklet 

Napköziotthonos Óvoda 

Alapító Okiratának módosítása 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.  38 § (1) bekezdése, az államháztartásról 

szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) bekezdésében, valamint a 

közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX tv. 37. § (2), (5) bekezdésében 

foglaltak alapján Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapító Okiratot 

az alábbiak szerint módosítja:    

 

Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
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„5.) A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján: önállóan működő  költségvetési 

 szerv” 

 

  

Ostoros, 2011. szeptember 29.  

 

 

Kisari Zoltán       Vasas Ágostonné 

polgármester              jegyző 

 

 

 

Záradék: 

Az alapító okiratot Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 111./2011. 

(XI.28.) számú határozatával jóváhagyta. 

 

Ostoros, 2011. november 29.  

 

 

Kisari Zoltán       Vasas Ágostonné 

polgármester              jegyző 

 

 

2. melléklet 

Napköziotthonos Óvoda 

Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.  38 § (1) bekezdése, az államháztartásról 

szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) bekezdésében, valamint a 

közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX tv. 37. § (2), (5) bekezdésében, 

valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 1. §-

ában foglaltak alapján Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 

Alapító Okiratot adja ki:   

 

 1.) A költségvetési szerv neve: Napköziotthonos Óvoda 

A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály: a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (4) bekezdése, valamint a 

közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX tv.  24. §. és 37. § (2) 

bekezdése 

 

2.) A költségvetési szerv székhelye: 3326  Ostoros, Szent István tér 1. 

Működési köre: iskolai előkészítő oktatás, óvodai nevelés Ostoros község 

közigazgatási területén 

 

3.) Törzsszáma:  645179 

  Szakágazati besorolása: 

8510     Iskolai előkészítő oktatás 

851020 Óvodai nevelés 
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4.) Ellátandó alaptevékenységek szakfeladat rend szerint: 

     

       851011   Óvodai nevelés, ellátás 

            851012   Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

     A többi gyermekkel együtt, azonos csoportban, integrált formában, a 

szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján: 

                            a)    beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos ( SNI „A” ) 

                    b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzdő (SNI „B „) gyermekek integrált ellátása, 

nevelése. 

890112     Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és 

programok 

       562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

890114    Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 

programok 

      890212    A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok 

890215    A gyermekek és fiatalok környezet – és egészségtudatos   gondolkodásának 

fejlesztését segítő programok 

 

5.) A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján: önállóan működő  költségvetési 

 szerv 

 

6.)  Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

Ostoros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

3326 Ostoros, Hősök tere 4. 

 

Az Intézmény  fenntartójának neve, székhelye: 

 Ostoros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 3326 Ostoros, Hősök tere 4. 

 

7.)  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

     A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje az alábbiak szerint  alakul: 

 

7.1. Az intézményvezetői állást nyilvánosan, pályázat útján kell betölteni. A pályázat 

előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a fenntartó önkormányzat 

jegyzője köteles elvégezni. A pályázati felhívást a Művelődési és Közoktatási 

Minisztérium hivatalos lapjában kell közzétenni. 

 

7.2. Az intézményvezetőt a hatályos jogszabályok betartása mellett nyilvános pályázati 

eljárás útján a képviselő-testület határozott időre bízza meg  

 

8.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 

 jogviszonyok  megjelölése: 

  

 Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazottak,  melyekre a 

 közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.  törvény rendelkezései az     

            irányadók. 

 Egyéb esetekben a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben 

 foglalt szabályok, illetve a Polgári Törvénykönyvről  szóló 1959.évi IV. törvény 

 rendelkezései  az irányadók (pl. megbízási jogviszony). 
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9.) Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: 

 

9.1.  Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke: az intézmény vállalkozási és 

kisegítő  tevékenységet nem folytat. 

 

9.2.   Az intézmény – külön megállapodásban rögzített – pénzügyi-gazdálkodási 

feladatainak ellátását végző, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv neve, 

székhelye:  Polgármesteri Hivatal Ostoros Ostoros, Hősök tere 4. 

 

9.3.  Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan gazdálkodó költségvetési 

szerv közötti munkamegosztás és a felelősségvállalás rendje külön megállapodás 

szerint jóváhagyásra kerül. 

 

9.4.  Az előirányzatok feletti jogkör gyakorlásának rendjét a számviteli politika részét 

képező, pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, 

érvényesítés, ellenjegyzés hatásköri rendjére vonatkozó szabályozás tartalmazza. 

 

10.) Az intézmény típusa: napköziotthonos óvoda 

 

10.1.  Az intézmény feladatai: 

Az intézmény feladatait az óvodai nevelési program tartalmazza. Az óvodai nevelés a 

gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

keretében folyik. 

 

10.2.  Az óvoda három csoportos. A  maximálisan felvehető gyermeklétszám:  75 fő 

 

10.3.   Az óvoda nyitva tartása: hétfőtől-péntekig 6.00-18.00-ig. 

 

11.)  A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

 

11.1. A feladat ellátását szolgáló alapításkori – alapító okirat jóváhagyásakor – meglévő 

ingatlan és ingó vagyon az alapító tulajdona. 

 

11.2. A nevelő-oktató munkához rendelkezésre állnak az általános vagyonleltár szerint 

nyilvántartott immateriális javak, tárgyi eszközök, mennyiség szerint nyilvántartott kis 

értékű tárgyi eszközök. 

 

11.3. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat feladatainak ellátáshoz szabadon 

használhatja. 

 

11.4.  A vagyon feletti rendelkezési jogosultság: 

 

A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a 11.1. pont szerinti, valamint az intézmény 

működése során keletkező vagyontárgyak esetében az alapítót illetik meg. Az 

intézmény a rendelkezésére álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 

biztosítékként felhasználni.  

A vagyon feletti rendelkezés jogára az alapító vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló önkormányzati rendeletek irányadók.  

 



 15 

11.5.  Az intézmény székhelyén kívüli intézményegységek telephelyei: 

     Az intézménynek a székhelyén kívül működő intézményegysége nincs. 

 

12.)  Az intézmény megszüntetése: 

      Az intézményt a jogszabály által nevezett esetekben a 6. pontban megjelölt alapító 

jogosult megszüntetni. 

   A megszüntetésről az alapító határozattal dönt. 

 

Ostoros, 2011. november 28.   

 

Kisari Zoltán       Vasas Ágostonné 

polgármester              jegyző 

 

 

Záradék: 

Az alapító okiratot az Önkormányzat Képviselő-testülete  111/2011 (XI.28.) számú 

határozatával jóváhagyta. 

 

 

Ostoros, 2011. november 29.  

 

      Kisari  Zoltán       Vasas Ágostonné 

      polgármester              jegyző 
 

 

5. Napirendi Pont 

Javaslat az Agria Vol{n Zrt-vel p{ly{zaton való partnerségben történő részvételre (ír{sos 

anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a napirend írásos előterjesztését 

mindenki megkapta. Szólt arról, hogy a napirend témakörét korábbi ülések alkalmával már 

érintették. A program elindult, melynek keretében az autóbuszokat fedélzeti számítógéppel s 

utastájékoztató rendszerrel látják el, emellett településünkön az Akácfa úti megállóban 

járatérkezést kijelző elektromos táblát helyeznek el.  Hozzátette, hogy a beruházás 

megvalósításához az Agria Volán Zrt a becsült nettó költség 10%-át, azaz kettőszázezer forint 

önrész biztosítását kéri az önkormányzattól. 

Véleménye, hogy a programban részt kellene venni, ezért támogatja azt. 

Kérte kérdések, észrevételek, javaslatok megtételét. 

 

Puskárné Ujvári Katalin képviselő kérdése, hogy mi történik, hogy ha az önkormányzat 

nem tudja teljesíteni az önrész megfizetését? 

 

Vasas Ágostonné jegyző válasza, hogy amennyiben kötelezettségvállalás mellett dönt a 

képviselő-testület, úgy azt időben teljesíteni kell. 

 

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

 

Szavazás 
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A képviselők egyhangúlag (6:0:0) elfogadták az alábbi határozatot: 

 

112/2011. (XI.28.)számú 

képviselő-testületi határozat 

Tárgy:  Az Agria Volán Zrt-vel közös pályázaton való partnerségben történő részvétel 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület a 24/2011. (III.28.) számú határozatára figyelemmel hozzájárul, 

hogy az Agria Volán Zrt – Ostoros Község Önkormányzatával partnerségben                

– pályázatot nyújtson be  ÉROP - „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyban.                

A fejlesztés keretében az autóbuszokat fedélzeti számítógéppel és korszerű                

utas-tájékoztató rendszerrel látják el, illetve Ostoros, Akácfa út megállóhelyen  

(Eger irányába) valós idejű járatérkezést kijelző elektromos tábla kerül kihelyezésre. 

2. A Képviselő-testület vállalja a fejlesztéshez szükséges 2.000 eFt-os becsült nettó 

költség 10 %-os (200 eFt) önerejének biztosítását, melyet 2012. évi költségvetésébe 

beépít. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a partnerségi megállapodás 

aláírására. 

 

Felelős: Polgármester 

  Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság 

Határidő: azonnal, illetve 2012. február 15. 

 

 

 

6. Napirendi Pont 

Javaslat a 2011. évi közbeszerzési terv módosít{s{ra (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a közbeszerzési terv 

módosításával összefüggő előterjesztést minden képviselő megkapta. Hozzátette, hogy a 

közbeszerzési terv aktualizálása folyamatos feladat;  a közbeszerzési törvény alapelve, hogy 

közbeszerzési eljárást nem lehet lefolytatni olyan beruházás vonatkozásában, amely nem 

szerepel az önkormányzat közbeszerzési tervében. Felkérte Vasas Ágostonné jegyzőt, hogy 

tegye meg a napirenddel összefüggő kiegészítéseit. 

 

Vasas Ágostonné jegyző három módosító javaslatról számolt be, mely beépítésre kerül a 

2011. évi közbeszerzési tervbe: 1.) Patakmeder rekonstrukciója, mely alapján indíthatóvá 

válik a közbeszerzési eljárás 2.) Elvégzett munkaként beépítésre kerül a két játszótér 3.) 

Üzemélelmezés vállalkozásba adása, a pályázati kiírás testület által történő jóváhagyása 

mellett. 
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Kisari Zoltán polgármester megköszönte a kiegészítést, s kérte kérdés, észrevétel, javaslat 

megtételét. 

 

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

rendelt el.  

 

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (6:0:0) elfogadták az alábbi határozatot: 

 

113/2011.  (XI.28.) számú  

képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Ostoros Község Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítása    

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a 22/2011. (III.28.) sz. határozatával elfogadott 2011. évi 

Közbeszerzési Tervének II. és III. pontját a határozat melléklete szerint kiegészíti.  

 

Felhívja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő: 2011. december 31.   

Felelős:     polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Éves Közbeszerzési terv 2011. 

(módosított)  
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.-        2011.09-2012.06.           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 
        

       ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0049             Kb. tájékoztató 

       Ostoros község vízvédelmi fejlesztései                       63.093          2012.03-2013.03.  meghívásos  felelős: pm,jegyző 

       CPV-kód 4524 
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         LEADER 

Falumegújítás- és fejlesztés     13.873        2012.09.-2012.11.  meghívásos   Kb.tájékoztató                       

CPV-kód: 45234115                felelős: pm,jegyző 

 

      III. Szolgáltatásmegrendelés       

Üzemélelmezés vállalkozásba adása     6.000        2012.02-   meghívásos      felelős: pm,jegyző 

55500000-5 

 

IV. Építési koncesszió 

- 

 

 

 

V. Szolgáltatási koncesszió 

- 

 

VI. Közbeszerzési értékhatárt el nem érő árubeszerzés 

- 

 

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.  



7. Napirendi Pont 

Javaslat az Ostoros Község vízvédelmi fejlesztései (ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0049.) p{ly{zat 

keretében közbeszerzési elj{r{s kiír{s{ra (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. 

Az előző napirendi ponttal érintett, az ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0049. patakmeder 

rekonstrukciós pályázat kapcsán kérte a felhatalmazást a projekt gyakorlati megvalósítására, a 

kivitelezési munkákhoz fűződő közbeszerzési eljárás megindítására. Bejelentette, hogy a 

közbeszerzési feladatokat a LANDINVEST Kft látja el.  

Előadta, hogy az ajánlattételi felhívás az aktuális közbeszerzési törvényhez igazodik, melyhez 

két módosítást javasolt: 1.) a 11. o. V.3.4.2.) pontnál a Kbt. 54.§. (4.) bekezdése helyett az 

54.§. (8.) bekezdésének alkalmazása 2.) 7.o. III.2.3. pontjában a minimum feltételek szerény 

megfogalmazást kaptak, így kéri annak kiegészítését; Építési referenciánál a vízfolyások 

patakmeder rendezése legyen az elsődleges referencia. A 2.A. ponthoz:   

1 db önrakodós teherautó, valamint mederkotró vagy lánctalpas és bobcat gép  

rendelkezésre állása, mint alkalmassági követelmény rögzítését javasolja. Az eljárás típusa 

meghívásos rendszerű, 4 céget javasol megszólításra: 1.) Tengely-Közmű Kft 3300 Eger, 

Kőlyuktető 0715/3. hrsz 2.) Geo-Team Kft 3300 Eger, Kertész u. 146. 3.) Eger-Tarnavölgyi 

Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat 3300 Eger, Torok köz 5. 4.) Bükkalja-Dél-borsodi 

Vízgazdálkodási Társulat 3400 Mezőkövesd, Cseresznye út 70., melyek közül a  legjobb 

ajánlatot tevő válik nyertessé. Röviden ismertette a közbeszerzéssel összefüggő határidőket: - 

Ajánlattételi határidő: 2012. január 12. 10.00 – Eredményhirdetés: 2012. január 26. – 

Szerződéskötés: 2012. február 7. – Munkaterület átadás: 2012. március 1. – Munka befejezési 

határideje: 2012. augusztus 31. 

Előadta, hogy a vízügyi törvény szerint a beruházáshoz kapcsolódó parti sáv biztosításának 

kérdésében a felügyelőség közreműködését kérték meg, s a napokban várja a szervezet 

visszajelzését. Megjegyezte, hogy a támogatási szerződés aláírásra került, s a záradékolás is 

megtörtént, melynek lényege, hogy addig pénz nem hívható le, amíg a Magyar Állam, mint a 

patak tulajdonosa e beavatkozást nem engedélyezi. Kijelentette, hogy ha az idei évben az 

MNV Zrt hozzájárulása meglesz, úgy a számlanyitás teendői elkezdhetővé válnak. 

Kérte kérdés, észrevétel, egyéb javaslat megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt Kisari Zoltán polgármester szavazást rendelt 

el. 

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (6:0:0) elfogadták az alábbi határozatot: 
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114/2011. (XI.28.) számú 

képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Ostoros Község vízvédelmi fejlesztései tárgyú (ÉMOP 3.2.1/F-10-2011-0049 

számú) pályázat keretében közbeszerzési eljárás kiírása  

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület Ostoros Község vízvédelmi fejlesztései tárgyú 

(ÉMOP 3.2.1/F-10-2011-0049 számú) pályázat kivitelezési munkáira 

vonatkozó közbeszerzési eljárást megindítja. 

Az eljárás fajtája: a Kbt. 251.§ (2) bekezdése alapján lefolytatandó 

általános egyszerű közbeszerzési eljárás. 

2.   Az előterjesztés mellékletét képező, az eljárásra vonatkozó ajánlattételi 

felhívást a Képviselő-testület jóváhagyja. 

      Az eljárásra ajánlattevőként a következő vállalkozások kapjanak 

meghívást:  a.)  Tengely-Közmű Kft 

    3300 Eger, Kőlyuktető 0715/3. hrsz 

       b.) Geo-Team Kft 

    3300 Eger, Kertész u. 146. 

c.) Eger-Tarnavölgyi Vízgazdálkodási és Talajvédelmi 

Társulat 

 3300 Eger, Torok köz 5. 

d.) Bükkalja-Dél-borsodi Vízgazdálkodási Társulat 

 3400 Mezőkövesd, Cseresznye út 70. Pf. 13. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a közbeszerzést lebonyolító 

Landinvest Kft-t, hogy az ajánlattételi felhívást 2011. december 6-án 

az érintettek részére megküldje. 

4.  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: 2012. február 15., illetve folyamatos 

Felelős:     polgármester 
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8. Napirendi Pont 

Javaslat az Egri Többcélú Kistérségi T{rsul{s ostorosi Csal{di Napközi létrehoz{s{ra is 

ir{nyuló p{ly{zat{nak benyújt{s{ra (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy a jövő szempontjából fontos előterjesztés van a 

képviselő-testület előtt. Bejelentette, hogy az Egri Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa 

támogatja azt a munkafolyamatot, hogy sikeres pályázat eredményeként elindulhat 

településünkön az egy csoportos CSANA intézménye. A beruházással összefüggő pályázat 

Ostoros Önkormányzatának nem kerülne pénzébe, ugyanis jelen ismeret szerint a szükséges 

önerőt (kb. 500 eFt – 1 MFt közötti összeg) központilag az Egri Kistérség biztosítja. 

Megjegyezte, hogy a határozati javaslat mindenki számára megküldésre került, s annak 

elfogadása esetén a pályázat előkészületi munkálatai beindulnak, s 2012. január 9-éig 

benyújthatóvá válik a pályázat, melynek eredményeként eszközfejlesztés mellett az öregek 

napközi otthona utcafronti nappalijának átalakításával létrejöhet az intézmény. 

Emellett utalt arra, hogy újból érdemes lenne megkísérelni az Óvoda bővítésével összefüggő 

nagy pályázat benyújtását. 

Kérte kérdés, észrevétel, javaslat megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel, egyéb javaslat nem fogalmazódott meg, Kisari Zoltán polgármester 

szavazást rendelt el. 

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (6:0:0) elfogadták az alábbi határozatot: 

 

115/2011.(XI.28.)számú 

képviselő-testületi határozat 

Tárgy:  Az Egri Kistérség Többcélú Társulása ostorosi Családi Napközi létrehozására 

irányuló pályázatának benyújtása 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti  tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Egri Kistérség Többcélú Társulással 

történő együttműködés keretében benyújtásra kerüljön a „Szociális 

alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” 

elnevezésű ÉMOP-4.2.1/A-11. kódszámú pályázat. A fejlesztés keretében a 

Kistérség által működtetett CSANA hálózat eszközbeszerzése, a verpeléti és 

felsőtárkányi épületének rekonstrukciója, valamint Ostoroson egy új, egy 

csoportos szolgáltatóhely kialakítása, eszközökkel való ellátása és a telephely 

megnyitása valósulhat meg. A Társulási Tanács elvi hozzájárulását adta a 

pályázat előkészítéséhez.  

2.  A Képviselő-testület vállalja, hogy nyertes pályázat esetén – az EKTcT-vel 

közösen - Ostoroson egy csoport működtetésének feltételeit biztosítja.  

 

 

 



 23 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a partnerségi megállapodás 

aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, illetve 2012. február 15. 

 

9. Napirendi Pont 

Javaslat az IKSZT projekt ismételt közbeszerzési elj{r{s{nak kiír{s{ra (ír{sos anyag a 

mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester elővezette, hogy az IKSZT program keretében túl vannak egy 

eredménytelennek minősített közbeszerzési eljáráson. Oka, hogy olyan nagyságrendű 

többletköltség igény fogalmazódott meg, melyet az Önkormányzat vállalni nem tudott. 

Ismertette, hogy ezt követően elkezdték a műszaki tartalom csökkentésére irányuló tervezői 

munkát, melynek eredménye a pályázatot kezelő szakhatósággal egyeztetésre került. 

Elmondta, a minisztériumi válasz egyértelműsítette, hogy az eredeti pályázati céltól nem lehet 

eltérni. Ezt követően vizsgálat alá került, hogy van-e olyan vállalkozói kör, aki a 

rendelkezésre álló nettó beruházási összegért vállalja a fejlesztés megvalósítását. 

Előadta, hogy sok bizonytalanság látható az önkormányzat gazdálkodása körül, ezt a 

dilemmát tükrözi a napirendhez készített határozati javaslat is, melynek három döntési 

alternatíváját ismertette. 

Az A.) alternatíva a közbeszerzési eljárás megindításáról szól. A B.) alternatíva tisztább 

költségvetési állapot ismerete utáni újratárgyalást irányoz elő.  

A C.) alternatíva kapcsán megjegyezte, hogy az az IKSZT cím visszaadásáról szól, melynek 

eredményeként lemond az Önkormányzat a támogatásról. Véleménye, hogy e döntés 

kimondása a legnagyobb felelősség. Ennek elfogadását nem javasolja, hiszen előbbre nem tart 

vele az Önkormányzat, s ennek a döntésnek a meghozatalára sor kerülhet 2012. év 

januárjában is.  

Megjegyezte, hogy amennyiben az A.) alternatíva mellett dönt az Önkormányzat, úgy még az 

ismert szabályok alapján, a meglévő Közbeszerzési törvény szerint kell eljárni, azonban az 

2012. januárjáról változni fog. E döntési alternatívánál az ajánlati kötöttség veszélyére is 

felhívta a figyelmet.  

Kérte kérdés, észrevétel, javaslat megtételét. 

 

Bóta László képviselő a döntésnél kérte a pályázatban előírt kötelezettségvállalás 

átgondolását is. 

 

Kisari Zoltán polgármester hozzáfűzte, hogy a működtetés, üzemeltetés kapcsán +1 fő 

létszám rendszerbe állításával számolni kell. Hangsúlyozta azonban, hogy az IKSZT 

keretében megvalósuló intézmény piaci alapokon működtetett ház létrejöttét feltételezi. 

Véleménye, hogy a költségvetés számainak ismeretéig adjon esélyt a testület a programnak, 

bár veszélyként fogalmazta meg a Kbt változását. 

 

Bóta László képviselő kérdése, hogy van-e információ az új szabályozásról. 
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Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy az önkormányzatok értékhatárban jobban járnak, s 

szabályozását tekintve az nagyobb, európai szintű nyitottságot eredményez. 

 

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

 

Szavazás   

 

A képviselők egyhangúlag (6:0:0) elfogadták az alábbi határozatot: 

 

116/2011. (XI.28.) számú  

képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér projekt ismételt közbeszerzési 

eljárásának elindítása 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület az IKSZT kivitelezési munkálataival kapcsolatos ismételt 

közbeszerzési eljárás elindítását a 2012. évi költségvetési folyamatok tisztázása után, 

jövő év elején újratárgyalja – az akkori költségvetési viszonyok tükrében. 

 

Határidő: 2012. február 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

10. Napirendi Pont 

Egyebek 

 

1.) LEADER-es Térfigyelő Rendszer kiépítése (írásos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a napirend előterjesztését 

minden képviselő megkapta. Szólt arról, hogy a térfigyelő rendszer kiépítésével kapcsolatos 

témakört több képviselő-testületi ülés érintette.  Jelen előterjesztés az Ostorosért Polgárőr 

Egyesület és az Önkormányzat között létrejött megállapodáson alapszik. Lényege, hogy az 

Egyesület engedélyezést kér arra vonatkozóan, hogy az általa felveendő 

programfinanszírozási hitele mögé az Önkormányzat, mint engedményes készkezességi 

felelősséget vállaljon. Kiemelte, hogy az engedményezés a hitel visszafizetésének 

időtartamáig és annak mértékéig szól. 

Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel nem volt Kisari Zoltán a kiadott határozati javaslatról szavazást 

rendelt el. 

 

Szavazás 
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A képviselők egyhangúlag (6:0:0) elfogadták az alábbi határozatot: 

 

117/2011. (XI.28.) számú  

képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Az Ostorosért Polgárőr Egyesület LEADER-es Térfigyelő rendszer kiépítése 

pályázatához szükséges önkormányzati háttér biztosítása 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület korábbi döntésével az Ostorosért Polgárőr Egyesület, valamint 

Ostoros Község Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás alapján 

elhatározta Ostoros térfigyelő rendszerének közös kiépítését, melynek alapján az 

Önkormányzat 500 eFt támogatásban részesítette az Egyesületet. 

 

E programhoz kapcsolódva engedélyezi, hogy Ostoros Község Önkormányzata az 

Ostorosért Polgárőr Egyesület programfinanszírozási hitel felvétele mögé, mint 

engedményes készkezességi felelősséget vállaljon.  

 

Ezen kezességi vállalás az Ostorosért Polgárőr Egyesület Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégiák LEADER fejezetéhez tartozó nyertes pályázatához (MVH-regisztrációs 

szám: 1004791920, határozati azonosító szám: 1015861) megítélt támogatás által nyert 

összeg megérkezéséig és a hitel visszafizetésének időtartamáig szól. 

 

Határidő: 2011. november 30. 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

 

2.) Önkorm{nyzati törvény v{ltoz{s{val kapcsolatos t{jékoztató  

 

Kisari Zoltán polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a törvénymódosítás 

folyamatába vélemény nyilvánításával személyesen bekapcsolódott. Több fórum is 

foglalkozott a törvénymódosítással, emellett az önkormányzatok részéről is számtalan 

módosító javaslat fogalmazódott meg. Hozzátette, hogy az elmúlt hét csütörtökén lezárult a 

módosító indítványok benyújtásának időszaka. Megjegyezte, hogy valamennyi országgyűlési 

képviselő megszólításra került a kis önkormányzatok érdekeinek képviseletében.  

Tényként fogalmazta meg, hogy az új önkormányzati törvény egy része 2012. január 1-jével 

hatályba lép, s ehhez kapcsolódva december hónapban, majd a jövő év folyamán az ágazati 

jogszabályok megalkotására kerül sor, s mindezek eredményeként fontos változások 

következnek be hatáskörök, struktúra, finanszírozás vonatkozásában. 

Kérte a tájékoztatás tudomásulvételét. 

 

A képviselők a tájékoztatót tudomásul vették. 
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3.) Kar{csonyi díszkivil{gít{s ügye 

 

 

Kisari Zoltán polgármester rövid tájékoztatást adott arról, hogy a közelgő ünnepekre 

figyelemmel aktuálissá vált a település karácsonyi díszkivilágítása. Előadta, hogy bár évek óta 

színesíti a települési advent időszakát a kivilágított utcakép, de a nehéz költségvetési helyzet 

okán kérdésként fogalmazódik meg ennek idei évben történő megvalósítása.  

Megjegyezte, hogy az adományból kapott világító elemek rendelkezésre állnak, s helyi 

vállalkozói segítséggel a kiépítés költségeit is csökkenteni lehetne. Kijelentette, hogy az 

áramszolgáltató várja a visszajelzést. 

 

Rétiné Godó Alíz képviselő kérdése, hogy lehet-e korlátozni a működtetés időtartamát? 

 

Kisari Zoltán polgármester válasza, hogy korlátozható az üzemeltetés. Emlékeztetett arra, 

hogy annak idején, mikor finanszírozási probléma miatt az augusztusi tűzijáték programját 

lemondta a testület, a lakossági visszajelzések megosztottak voltak, s erősebb volt a negatív 

kritikai hangvétel. Kérte kérdések, javaslatok megtételét. 

 

Egyetértettek abban, hogy a település karácsonyi díszkivilágítási programja az idei évben is 

megvalósításra kerüljön.  

Egyéb észrevétel nem lévén szavazást rendelt el. 

 

Szavazás 

 

 

A képviselők egyhangúlag (6:0:0) elfogadták az alábbi határozatot: 

 

118/2011.  (XI.28.) számú  

képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Karácsonyi díszkivilágítás    

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az adventi időszakhoz kapcsolódva a település 

közterületein – az elmúlt évek gyakorlata szerint – karácsonyi díszkivilágítás 

megvalósítására kerüljön sor. 

 

Forrása: az általános tartalékkeret. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ÉMÁSZ Nyrt-t a szükséges intézkedések 

megtétele végett értesítse. 

 

Határidő: 2011. december 31.   

Felelős:     polgármester 
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Rétiné Godó Alíz képviselő előadta, hogy a civil kerekasztal felvetése volt a karácsonyi, 

adventi vásár megrendezésének igénye, melyet a Napköziotthonos Óvoda is megszervez. 

Ezúton invitál minden jelenlévőt, ahol karácsonyi díszek, ajándéktárgyak értékesítésére kerül 

sor az óvodai alapítvány javára. 

 

Kisari Zoltán polgármester köszönte a meghívást, s hozzátette, hogy a jövő évben az 

Emlékpark területén szeretnék megvalósítani a kezdeményezést, akár pályázati lehetőség 

igénybevétele mellett, majd zárta a napirendet. 

 

4.) Ostorosi temetővel kapcsolatos észrevétel 

 

Kisari Zoltán polgármester felkérte Hegyi Barnabásné bizottsági tagot észrevétele 

megtételére. 

 

Hegyi Barnabásné bizottsági tag elmondta, hogy az ostorosi temetőbe bejárnak a vadak, s 

emiatt több kárt szenvedett család hozzá fordult a bejelentéssel. Kérdése, kihez lehet fordulni 

a problémával, ugyanis az üzemeltető cég az önkormányzat felé irányítja a családokat. 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy a jelzett problémáról az önkormányzat értesült, s a 

jegyző napi szinten foglalkozott a témával. Kijelentette, hogy a vadásztársaság szakemberei a 

temetőnél több alkalommal éjszakai ügyeletet tartottak, s a vadászmester szakmai véleménye; 

a megfigyelések szerint, ahol a sírokat gondozták, beültették, ott okoztak kárt a vadak. A 

feladat a vadak távoltartása, melyhez villanypásztor alkalmazása megoldási alternatíva lehet. 

Megjegyezte, hogy a bekért árajánlat szerint az 75 eFt+ÁFA összegért beszerezhető, így 

lekeríthető lesz általa a terület. Hozzátette, hogy a Fekete Rózsa Temetkezési Vállalkozással 

az ügyben folytak tárgyalások, azonban az eredményt nem hozott. Hangsúlyt fektetett arra, 

hogy a probléma kezelése az ő feladatkörükbe tartozik, mert az üzemeltetéshez kapcsolódik. 

Összegzésként előadta, hogy károk keletkeztek, emiatt 2 hétig éjszakai ügyeletet tartott a 

Vadásztársaság, viszont a probléma felszámolására további lépéseket kell tenni. 

 

Mivel több téma, napirend nem volt, Kisari Zoltán polgármester megköszönte a munkát és az 

ülést bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

………………………………………….  …………………………………………… 

           Kisari   Zoltán       Vasas Ágostonné 

            Polgármester                                              Jegyző 

 

 


