
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 2011. október 25-én 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. 

 

T{volmaradt: Dr. Lantos B{lint, Dr. Kecskés Tibor G{bor 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 7.) Egyebek témakörén belül az al{bbiak 

t{rgyal{s{t: 1.) Az Egri Rendőrkapit{nys{g előterjesztésének megvitat{sa 2.) T{jékoztató az 

erdőbirtokoss{gi t{rsul{s létrehoz{s{ról 3.) Javaslat az Önkorm{nyzat 2012. évi belső 

ellenőrzési tervére 4.) Községi névt{bla elhelyezési kérelem. 

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

 

Böjt L{szló képviselő jelezte, hogy a Széchenyi úti ingatlantulajdonosok felszólít{s{t kéri 

azért, hogy az út egyik oldal{n lévő {rokrendszer megtisztít{sa, törmelékek kiszedése ut{n 

az folytatódjon az út m{sik oldal{n is. 

Jelezte, hogy inform{ciót kér az önkorm{nyzati autó sérülésének körülményeiről. 

 

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

 

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

 

1. Napirendi Pont 

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

anyag a mellékletben) 

 

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

megkapta. Hozz{fűzte, hogy több folyamatba helyezett feladat, - vis maior p{ly{zati 

elsz{mol{s, futó p{ly{zatokhoz kapcsolódó elvégzett munk{k részletes {ttekintése, a 

besz{moló részét képezik. Megjegyezte, hogy az ír{sos besz{moló kitér a Honvéd, Arany 

J{nos, R{kóczi utak és az autóbusz-öblök felújít{si p{ly{zat{n{l jelentkező, az autóbusz-

öblök területének tulajdonjogi rendezését igénylő  feladatra, melyben az Önkorm{nyzat, a 

Központi Koordin{ciós Központ, valamint az MNV Zrt konszenzusa szükséges. Mindaddig, 

amíg ez létre nem jön, addig a program nem z{rható le. 

Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

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

el. 



 2 

 

Szavaz{s 

 

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

 

99/2011. (X.25.) sz{mú 

Képviselő-testületi hat{rozat 

 

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

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

intézkedésekről szóló besz{molót és azt elfogadta. 

 

Hat{ridő: azonnal 

Felelős: Polg{rmester 

 

2. Napirendi Pont 

Ostoros Község Önkorm{nyzata Képviselő-testületének ____/2011. (X. ...) önkorm{nyzati      

r e n d e l e t–tervezete a környezetvédelemről szóló 12/2011. (V.31.) önkorm{nyzati rendelet 

módosít{s{ról (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester kérte a t{rgykörben Vasas Ágostonné jegyzőt, tegye meg 

szóbeli kiegészítéseit. 

 

Vasas [gostonné jegyző elmondta, hogy a környezetvédelemről szóló                   

rendelet-tervezet 2011. m{jus{ban került a képviselő-testület elé jóv{hagy{sra.                  

A Környezetvédelmi Hatós{g véleményezte a rendeletet, s annak szab{lyoz{sait 

néh{ny kiegészítés mellett megfelelőnek ítélte. Röviden ismertette az előterjesztésben 

foglalt módosít{sokat. Kijelentette, hogy a patakmederrel összefüggő szab{lyoz{s 

betart{sa különösen fontoss{ v{lik, hiszen az Önkorm{nyzatnak sikeres patakmeder 

rekonstrukciós p{ly{zata van.  

Kijelentette, hogy a kerti hulladékégetéssel összefüggésben sz{mos bejelentés érkezik 

a hivatalhoz, ezért a lakoss{gi t{jékoztat{sra, figyelemfelhív{sra újabb lépések 

megtétele indokolt. 

 

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

 

Pusk{rné Ujv{ri Katalin képviselő véleménye, hogy internet elérése nincs 

mindenkinek a településen, ezért a szab{lyoz{sok fő elemeit hirdetményként 

üzletekben, autóbusz-meg{llókban is meg lehetne ismertetni a lakoss{ggal. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester véleménye, hogy a lakókörnyezetében tekintettel kell 

lennie mindenkinek egym{sra, így péld{ul a jelzett égetések sor{n is. A képviselő 

asszony javaslat{t köszönettel vette, s megjegyezte, hogy a lehetőséget ki kell 

haszn{lni a lakoss{gi t{jékoztat{sok alkalm{val. 
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Balogh József polg{rmesteri biztos a papírra fektetett, s a h{ztart{sokhoz eljuttatott 

inform{cióközlés hatékonys{g{t emelte ki. Felaj{nlotta segítségét a lakókörnyezete 

felé történő terjesztésben. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester egyetértett a javaslattal, s megköszönte azt. Hozz{tette, 

hogy a rendelkezésekből kivonatol{ssal elkészíthetőek azon figyelemfelhívó 

anyagok, melyek lakoss{ghoz történő eljuttat{s{val erősíthetővé v{lhat a lakoss{gi 

jogkövetés.  

A rendelet-módosít{shoz kapcsolódva előadta, hogy az Ostoros patak ügyében több 

ízben egyeztetett a Felügyelőséggel. Az Önkorm{nyzat patakmeder rekonstrukciós 

p{ly{zata eredményes, s 100%-os finanszíroz{s mellett valósítható meg a p{ly{zati 

cél. A rendelet szab{lyoz{saira figyelemmel kérte a parti s{v kijelölésében a 

képviselők aktív közreműködését, s hozz{tette, hogy a munk{hoz az önkorm{nyzat 

hatós{gi segítséget is fog kapni.  

 

Vasas [gostonné jegyző a módosít{s részeként szólt a vendégl{tó, szórakoztató, 

kultur{lis és sportegységek gépi zajforr{sainak működtetése esetén alkalmazandó 

hatós{gi engedélyezési elj{r{sról, melyben kiemelte a szakértői vizsg{lat, s annak 

díjfizetésére ir{nyuló szab{lyoz{sokat. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester megjegyezte, hogy egyes vendégl{tó egységeknél a 

hétvégi késői nyitva tart{s miatt nehéz az egyensúlyt megtartani, a szab{lyoz{s ezt 

igyekszik kezelni. 
 

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

rendelt el. 

 

Szavaz{s 

 

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

Képviselő-testületének 

18/2011. (X.26.) önkormányzati 

rendelete 

a környezetvédelemről szóló 12/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt 

felhatalmazás alapján a környezetvédelemről szóló 12/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet 

módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A rendelet 2. § (3) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„ a) az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. tv. hatálya alá tartozó, 

külterületen lévő fásítás fáira és a faállománnyal (faültetvénnyel borított 

erdőterületnek tekintendő földrészletekre, továbbá külön jogszabály szerint védett 

természeti területen lévő fákra, „ 

 

2. § 

 

A rendelet 3. § „Hangosító berendezés” fogalom-meghatározása az alábbiak szerint 

módosul: 

 

„Gépi zajforrások: Folyamatos, ismétlődő hangkibocsátó eszköz emberi (élő) erő 

alkalmazásával vagy gépi (technikai) berendezés által. 

 

3. § 

 

A rendelet 10. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(6) Az ingatlan tulajdonosa köteles szabadon hagyni a patak-meder karbantartására 

szolgáló parti sávot „a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó 

vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári 

gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról” szóló 

21/2006. (I.31.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontjának megfelelően, amely a 

patak partvonalától számított 6 méter.” 

 

4. § 

 

A rendelet 14. §- az alábbiak szerint módosul: 

 

„14. § 

Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt 

téri égetése tilos a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése alapján. A levegő-

védelmi követelmények megsértéséhez kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi bírság mértéke – 

a megjelölt rendelet 9. melléklet 19. pontja alapján 500.000.-Ft.” 
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5. § 

 

A rendelet 18. § (1) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(1) A vendéglátó, szórakoztató, kulturális, sport egységek gépi jajforrásainak, valamint a 

belterületen működő vállalkozások és intézmények fokozott mértékű erős zajt okozó 

berendezéseinek üzemeltetéséhez hatósági engedély szükséges.” 

 

6. § 

 

”(4) A jegyző indokolt lakossági bejelentés, illetve engedélytől eltérő üzemeltetés esetén 

szakhatósági vizsgálatot rendelhet el. A zajvizsgálat költségei – amennyiben a vizsgálat 

költségeit – amennyiben a vizsgálat eredményei az üzemeltetőre nézve elmarasztaló – a 

hangosító berendezés üzemeltetője köteles viselni. Az ismételten megalapozatlan 

bejelentésen alapuló szakhatósági vizsgálat költségei a bejelentőt terhelik.” 

 

7. § 

 

A rendelet 20. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(1) Gépjárművet üzemeltetni csak – a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM. rendeletben 

megállapított –veszélyes zajártalom elkerülésével szabad.” 

 

8. § 

 

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.   

 

 

Kisari Zoltán         Vasas Ágostonné 

polgármester                jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 

 

Ostoros, 2011. október 26. 

 

Vasas Ágostonné 

        jegyző 

 

3. Napirendi Pont 

Javaslat az Ostoros Község Települési Környezetvédelmi Programj{nak módosít{s{ra (ír{sos 

anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester kérte Vasas Ágostonné jegyzőt az előterjesztés szóbeli 

kiegészítésére. 

 

Vasas [gostonné jegyző előadta, hogy a képviselő-testület 2011. m{rcius{ban 

t{rgyalta a település Környezetvédelmi Programj{t. A Környezetvédelmi Hatós{g 

véleményezése alapj{n egy kiegészítés v{lt indokoltt{; - annak rögzítése, hogy a 

Felügyelőség a hulladéklerakó rekultiv{ciój{t engedélyezte. 
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Kisari Zolt{n polg{rmester kérte kérdés, észrevétel, vélemény megtételét. 

 

 

Mivel kérdés, észrevétel, egyéb vélemény nem fogalmazódott meg Kisari Zolt{n 

polg{rmester szavaz{st rendelt el. 

 
Szavaz{s 

 

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

 
100/2011.  (X.25.) számú  

Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Ostoros Község Önkormányzata Települési Környezetvédelmi Programjának 

módosítása 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a Települési Környezetvédelmi Program 1.4.1. pontjának utolsó 

franciabekezdését az alábbiak szerint kiegészíti: 

 

„A hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására vonatkozó engedélyt az Észak-

Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1583-

4/2010. számon megadta.” 

 

Felhívja a polgármestert és a jegyzőt a Környezetvédelmi Program igényeknek 

megfelelő, folyamatos aktualizálására és egységes szerkezetben történő kezelésére. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos  

Felelős:     polgármester, jegyző 

 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester kérte, hogy a 4. napirend; Dr. Darvai L{szló h{ziorvos 

besz{molój{t  – a h{ziorvosi rendelés befejezését követően – az előterjesztő érkezését 

követően kezdje t{rgyalni a képviselő-testület. 

 

A javaslattal a képviselő-testület egyetértett. 
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5. Napirendi Pont 

Javaslat közoktat{ssal foglalkozó ideiglenes bizotts{g létrehoz{s{ra (ír{sos anyag a 

mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester kijelentette, hogy az előterjesztést minden képviselő 

megkapta. Előadta, hogy a közoktat{s az önkorm{nyzat életének fontos területe, 

mely napjainkban fajsúlyos v{ltoz{sok előtt {ll. A 2012. évi rendszerbeli {talakul{s 

miatt a képviselő-testületnek is döntéseket kell meghoznia 2012. m{rcius{ig. Áll{st 

foglalt amellett, hogy a feladatok sokrétűek, elemzési, értékelési munk{t igényelnek 

azért, hogy azok alapj{n objektív döntések születhessenek a t{rgykörben. Elmondta, 

hogy az előterjesztésben megfogalmazott ideiglenes bizotts{g létrehoz{s{t ezért tartja 

indokoltnak. A  bizotts{g elnökének Zsebéné Dobó Marianna személyét javasolja, aki 

közoktat{si szakterületen végzi mindennapi tevékenységét. Véleménye, hogy a 

bizotts{gi feladatok ell{t{s{ban az elnök v{lassza ki tagt{rsait visszat{jékoztat{si 

kötelezettséggel a képviselő-testület felé. 

 

Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel, egyéb javaslat nem fogalmazódott meg, Kisari Zolt{n 

polg{rmester szavaz{st rendelt el. 

 

Szavaz{s 
 

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

 
101/2011.  (X.25.) számú  

Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Közoktatással foglalkozó ideiglenes bizottság létrehozása 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület egyetért az ideiglenes bizottság létrehozásával, melynek feladata a 

közoktatásban bekövetkező változásokra figyelemmel elemző, értékelő, döntés előkészítő 

szakmai tevékenység ellátása.  

A bizottság elnöki tisztségére felkéri Zsebéné Dobó Marianna 3326 Ostoros, Ady Endre 

utca 7. szám alatti lakost, akit megbíz a bizottság tagjainak kiválasztásával a képviselő-

testület felé történő visszatájékoztatási kötelezettség mellett. 

Felhívja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos  

Felelős:     polgármester 
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6. Napirendi Pont 

Javaslat a 2011. évi költségvetés végrehajt{s{t elősegítő korl{tozó intézkedések 

meghozatal{ra (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester t{jékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy 2011. 

október 10-én a Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizotts{g ülésén tett 

javaslatoknak megfelelően készült el a napirend előterjesztése, melyet minden 

képviselő megkapott. Előadta, hogy a 2011-es év költségvetésének többszöri 

módosít{s{t, valamint a féléves költségvetés helyzetét l{tva kijelenthető, hogy a helyi 

bevételek nem képződnek a tervezetteknek megfelelően, illetve a célul tűzött 

forgalomképes vagyonértékesítés elmarad{sa is nehezíti a gazd{lkod{s költségvetési 

lehetőségeit. Bejelentette, hogy emiatt v{lt szükségessé a közös gondolkod{s 

eredményeként létrejövő, s a bevétel kiesés csökkentését segítő szigorú javaslatsor, 

melynek lényegi elemeit röviden ismertette. 

Hozz{tette, hogy nehéz döntés meghozatala előtt {ll a testület, viszont az a pozíció, 

melyet kivívott a képviselő-testület, példaként említette, hogy az önkorm{nyzat 

nincs adóss{grendezési körben, a mai gazdas{gi körülmények között eredménynek 

nyilv{nítható. Megjegyezte, hogy jelzés lehet a v{lasztók felé a javaslatban rögzített, 

a képviselők részéről bejelentett tiszteletdíjról való lemond{si sz{ndék. 

Kérte a képviselőket, hogy a bizotts{gi ülésen elhangzottak alapj{n a korl{tozó 

intézkedések foganatosít{s{t erősítsék meg, tegyék meg észrevételeiket. 

 

Vasas [gostonné jegyző kiegészítésként elmondta, hogy az elmúlt üléseken 

felvetődött a bevételképzés igénye; az önkorm{nyzati telkek értékesítésének 

sz{ndéka. Emiatt egyeztetés történt két ingatlanközvetítő irod{val azért, hogy az 

értékesítési lehetőségekről pontosabb képet kapjon az önkorm{nyzat.                              

Megerősítést nyert, hogy az ingatlanpiac stagn{l, s legink{bb az {tlag{r alatti 

értékesítések realiz{lhatók. Elmozdul{s tal{n a korm{nyzat szoci{lpolitikai 

intézkedéseinek vissza{llít{s{tól v{rható. Véleményük szerint a kisebb telkek 

vonatkoz{s{ban lehet esély az értékesítésre, és egy  4 MFt-os teleknél kb. 125 eFt-os 

közvetítői jutalékkal sz{molnak az irod{k. 

Röviden szólt az adókintlévőségek bírós{gi végrehajt{s{nak gyakorlat{ról, azok 

elj{r{si költségeiről, melynek lényege, hogy komolyabb tételű tartoz{sok esetében 

lehet sz{molni megtérüléssel. Véleménye, hogy a jövő évben célszerű lehet az ilyen 

típusú behajt{sokhoz költségkeretet meg{llapítani, mivel mind a földhivatali 

jelz{logjog bejegyzés, mind a végrehajt{si jog bejegyeztetése jelentős kiad{st jelent. 

Szólt tov{bb{ arról, hogy egyeztetett a területileg illetékes bírós{gi végrehajtóval, és 

nem v{rható többleteredmény attól, ha bírós{gi végrehajtót vonunk be a behajt{sba, 

mivel nem {ll több eszköz a rendelkezésére, mint az adóhatós{gnak. A Polg{rmesteri 

Hivatal is alkalmazza a gépj{rmű forgalomból történő kivon{s{t, foglal{s{t, illetve a 

letilt{st, az APEH-n{l a j{randós{g visszatartat{s{t, az inkasszót. A bírós{gi 

végrehajtók sem alkalmazz{k az ingós{gok foglal{s{t, mivel a lefoglalt ingós{gok 

eladhatatlanok a mai viszonyok között. 
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Kisari Zolt{n polg{rmester megjegyezte, hogy az előterjesztésben rögzített 

intézkedési sor az idei évben kevésbé lesz hat{ssal a bevételi oldalra. Megítélése 

szerint az időfaktor ok{n a telekértékesítésnek ez évben eredménye nem lesz, 

azonban reprezentatív módon a nem fizető adózók elleni hat{rozott fellépést 

indokoltnak tartja. Véleménye, hogy az elavult adótételek ügyében vizsg{lódni kell, s 

testületi döntés meghozatal{ra lesz szükség. 

 

Böjt L{szló képviselő emlékeztetett, hogy néh{ny évvel ezelőtt a bírós{gi végrehajt{s 

hat{sosnak bizonyult.   

 

Bóta L{szló képviselő elmondta, hogy a megalakul{skor örömmel v{llalta a 

Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizotts{g elnöki feladatainak ell{t{s{t, azonban 

sajn{lattal közölte, hogy a jelenlegi előterjesztés szigorú intézkedések beterjesztésére 

kényszeríti őt és bizotts{g{nak tagjait. Hozz{fűzte, hogy amennyiben sikeres 

ingatlanértékesítés következik be, akkor ezek a negatív intézkedési alternatív{k 

visszakerülhetnek a testülethez újrat{rgyal{sra. Fentiek alapj{n az önhib{jukon kívül 

h{tr{nyos helyzetben lévő önkorm{nyzatok t{mogat{sa ügyében javasolta G{l J{nos 

úrral az egyeztetések elvégzését.  

A telekértékesítést tov{bbra is t{mogatja, csökkentett {ron is azért, hogy a 

hitelfelvétel elkerülhető legyen. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester hozz{tette, hogy a telekértékesítésnél az                            

ÁFA kérdéskörnek kikerülésére nem l{t megold{si lehetőséget, ez{ltal az 

Önkorm{nyzat nem tud versenyképes lenni a mag{ntulajdonú értékesítéssel 

szemben. Kijelentette, hogy az önkorm{nyzati önköltségi {r 6500 Ft/m2, erre 

figyelemmel kell lenni, b{r tény, hogy az ingatlanpiac 30%-os értékvesztést él meg. 

Fentiekhez kapcsolódva kérte annak megerősítését, hogy az önkorm{nyzati kis 

telkek vonatkoz{s{ban bruttó 8000 Ft/m2 {ron kerüljön meghirdetésre a 3 db 

sorh{zas telek. Reményét fejezte ki, hogy orsz{gos szoci{lpolitikai intézkedésekkel, 

valamint gazdas{gpolitikai kedvező mozg{sokkal az értékesítés folyamat{t sikerre 

lehet vinni. 

 

Több kérdés, észrevétel, m{s javaslat nem lévén Kisari Zolt{n polg{rmester a 

napirend részeként a telekértékesítésről szavaz{st rendelt el. 

 

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

 
102/2011.  (X.25.) számú  

Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Építési telkek értékesítése 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 

 

1.) A Képviselő-testület fenntartja a telkek értékesíti sz{ndék{t bruttó                                              

8000 Ft-os m2-kénti {ron.   

2.) Felhatalmazza a Polg{rmestert, hogy tegyen intézkedést az építési telkek 

hirdetményként való közzétételére a település honlapj{n, valamint a 3 legkisebb – 

sorh{zas beépítési  lehetőséggel bíró telkek vonatkoz{s{ban ingatlanközvetítő 

cég bevon{s{ra.   

 

Hat{ridő: 2011. december 31. 

Felelős: polg{rmester 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester a 2011. évi költségvetés végrehajt{s{t elősegítő korl{tozó 

intézkedésekről szavaz{st rendelt el. 

 

Szavaz{s 

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

 
103/2011.  (X.25.) sz{mú  

Képviselő-testületi hat{rozat 

 

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

 

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

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

 

A Képviselő-testület  

1. Felhívja a polg{rmestert és a jegyzőt, hogy a működési hi{ny kezelése érdekében 

2011. november 5-ig be kell adni az ÖNHIKI-p{ly{zatot. 

2. Fokozott takarékoss{gra kell felszólítani valamennyi intézményt, ezen belül 

különös figyelmet kell fordítani az energia-gazd{lkod{sra, a postaköltség, az 

irodaszerek és egyéb dologi kiad{sok, a gépj{rművek fut{sa terén. 

3. Z{rolja a képviselők és bizotts{gi tagok 4 hónapra esedékes tiszteletdíj{t a 

végleges döntésig.  
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4. A beruh{z{sokhoz fel nem haszn{lt önerő m{sra nem haszn{lható fel testületi 

döntés nélkül. 

5. November-december hónapra a köztisztviselők, közalkalmazottak, egyéb 

foglalkoztatottak cafeteria-juttat{s{t z{rolja.  

6. A 65 év feletti idősek kar{csonyi aj{ndékoz{s{ra tervezett kiad{st z{rolja. 

7. A falu-tv és az utolsó negyedéves Kisbíró tervezett kiad{sait november-december 

hónapra z{rolja. 

8. Fokozott intézkedéseket kell tenni az adókintlévőségek behajt{s{ra, különös 

figyelemmel az önkorm{nyzati foglalkoztatottakra. 

9. Folyamatosan intézkedéseket szükséges tenni a telkek értékesítésére. 

 

Felhívja a polg{rmestert, a jegyzőt és az intézményvezetőket a takarékoss{gi intézkedések 

fokozott betartat{s{ra és annak ellenőrzésére. 

 

Hat{ridő:  azonnal, illetve folyamatos  

Felelős:     polg{rmester, jegyző 

 
7. Napirendi Pont 

Egyebek 

 

1.) Az Egri Rendőrkapit{nys{g előterjesztésének megvitat{sa (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester t{jékoztat{st adott a térfigyelő rendszerrel kapcsolatos, 

kor{bbi önkorm{nyzati döntésnek megfelelően tett intézkedésekről. Kiemelte, hogy a 

p{ly{zat benyújt{sra, s a kiíró {ltal befogad{sra került.  

Röviden ismertette a rendőrségi előterjesztés tartalm{t, s közölte, hogy Eger V{ros 

Rendőrkapit{nys{g Vezetője új szemléletű megközelítésben tett javaslatot a 

térfigyelő rendszer kiépítésére. A program lényege a region{lis rendszer létrehoz{sa 

az adatvédelmi törvény szab{lyoz{sainak betart{s{val. Kiemelte, hogy a kapit{ny úr 

sz{ndéka az Egri Rendőrkapit{nys{ghoz tartozó településeken egységes rendszer 

kiépítése, s hozz{tette, hogy ehhez valamennyi önkorm{nyzat partnerként 

kapcsolódott. A kapit{nys{g részéről kérésként fogalmazódott meg a telepítési 

helyek megjelölése, melyhez a koordin{t{kat a rendőrség biztosítja. Előadta, hogy e 

rendszerben 4 db kamera (1 kamera értéke 700 eFt) központi helyre való kihelyezése 

valósulna meg, professzion{lis eszközök biztosít{sa mellett. Ismertette a javasolt 

telepítési helyeket, s közölte, hogy a Polg{rőr Egyesület közreműködésével 

létesítendő rendszer technikai feltételeit egyeztetni fogj{k a Rendőrkapit{nys{ggal. 

Reményét fejezte ki az ir{nt, hogy a helybeli v{llalkoz{sok segítik a program sikerre 

vitelét. 

Kérte kérdés, észrevétel, javaslat megtételét. 

 

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

szavaz{st rendelt el. 
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Szavaz{s 

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

 
104/2011.  (X.25.) számú  

Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Egri Rendőrkapitányság előterjesztése - Regionális térfigyelő kamera 

rendszerhez csatlakozás 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület egyetért az Egri Rendőrkapitányság által üzemeltetendő közterületi 

térfigyelő rendszerhez csatlakozással, figyelemmel a személyes adatok védelméről és a 

közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a 

rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény szabályozásaira.  

 

Az Önkormányzat elsőként 4 kamera felállítására kíván pályázni, melyek telepítési 

helyei az alábbiak: 

 

1.) Egri úti lakópark 46. szám (2548. hrsz) ingatlan előtti közterület 

2.) Mezőkövesdi út 5. szám előtti ingatlan sarok (395. hrsz)  

3.) Szent István tér 2. számú ingatlan sarok (678. hrsz)  

4.) Hősök tere 84. hrsz ingatlan, játszótér előtti közterület 

 

Felhívja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal és 2011. december 31.  

Felelős:     polgármester 

 

Az ülésterembe megérkezett Dr. Darvai L{szló h{ziorvos. Kisari Zolt{n polg{rmester 

a köszöntést követően javaslatot tett a Képviselő-testületnek a 4. Napirendi pont 

t{rgyal{s{ra. 

 

A javaslatot a Képviselő-testület elfogadta. 
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4. Napirendi Pont 

T{jékoztató a H{ziorvosi Szolg{lat munk{j{ról (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester kérte Dr. Darvai L{szló h{ziorvost tegye meg a besz{molój{hoz 

kapcsolódó szóbeli kiegészítéseit. 

 

Dr. Darvai L{szló h{ziorvos köszöntötte az ülés résztvevőit. Elővezette, hogy az 

önkorm{nyzattal való együttműködés közel 10 éves múltra tekint vissza, melyben nagyobb 

mérvű v{ltoz{sok nem voltak. Kijelentette, hogy az elkövetkező időszakban viszont jelentős 

{talakít{sok v{rhatók, melyek részletei még nem ismertek. Elmondta, hogy a korm{nyzat 

sz{ndéka olyan egészségpolitikai terv létrejötte, melyben a betegutak központi kialakít{sa a 

cél. Az {talakít{s m{sik fontos eleme az ell{tókeret megszűnése. Azt, hogy melyik kórh{zból 

lesz aktív, vagy krónikus betegell{tó kórh{z, még titok övezi. Hozz{tette, hogy a súlyponti 

kórh{zakat {llami ir{nyít{s al{ veszik.   

Áll{st foglalt amellett, hogy a munk{j{t a kollég{ival igyekszik úgy végezni, hogy a betegek 

a bizonytalans{got ne érezzék, b{r a krónikus betegell{t{s kezeletlenségét komoly 

problém{nak tartja. 

Az ostorosi lakosok egészségi {llapot{val kapcsolatban az al{bbiakról szólt. Meredeken 

csökkenő tendenci{t mutat a t{ppénzes {llom{nyú betegek ar{nya. Óri{si egzisztenciaroml{s 

következett be a csal{dokn{l, ez visszahat az egészségügyi ell{t{sra is. Előadta, hogy egyre 

többet kell ilyen módon a betegek pénzt{rc{j{val foglalkozni, s sz{molni kell a ter{pi{s 

költségeket. 

Azok a betegek, akik csökkent munkaképességűek, azok időszakos vizsg{lata megközelíti a 

70%-ot, s ők visszakerülnek a munka frontj{ra.  

Besz{molt arról, hogy október 1-jétől megv{ltozott a gyógyszert{mogat{s rendszere is.          

A mentőszolg{lat nehéz helyzete ismert, a betegsz{llít{st jelenleg mag{ncégek végzik. 

Tervek szerint közös koordin{lóközpontok alakulnak a v{rosi ügyelet és mentőszolg{lat 

érintettségében. 

Elmondta, hogy a településen a legjellemzőbb betegségcsoportok a szorong{sos, s a 

daganatos betegségek. Kijelentette, hogy védőolt{s terén jellemzően jó oltotts{gi r{t{val 

dolgoznak, s az idei évben is lesz influenza elleni vakcina, b{r az előrejelzés szerint az elmúlt 

évihez hasonló vil{gj{rv{ny nem v{rható.   

Hozz{tette, hogy a h{ziorvosi rendelési idő nem v{ltozott. Intézményük a központi 

finanszíroz{sból nem jön ki, az üzemorvosi tevékenység segíti a működés feltételeinek 

biztosít{s{t. 

 

Balogh Erzsébet a vöröskereszt helyi szervezetének képviselője köszönte a h{ziorvosi 

szolg{lat lelkiismeretes munk{j{t. Kérdésként fogalmazta meg az al{bbiakat: a 

gyógyszert{rban az idős embereknek a gyógyszerész szokott felaj{nlani olcsóbb {rfekvésű 

gyógyszert, azonban mivel a haszn{latos gyógyszer jellemzően bev{lt, illetve félnek a 

hatóanyag eltéréstől, nem merik az aj{nlatot elfogadni. Mit lehet ezzel tenni? 

 

Dr. Darvai L{szló h{ziorvos v{lasza, hogy a kérdés nehéz. Az orvos tudja, hogy mi a beteg 

sz{m{ra a megbízható, jó gyógyszer, a receptre az kerül felír{sra.  
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Kisari Zolt{n polg{rmester hozz{tette, hogy e kérdésben is a hangsúly a bizalmon alapszik. 

Az orvos és a területen lévő gyógyszerész között fontos a jó viszony megtart{sa. Véleménye, 

hogy bízni kell a felelősségteljes javaslatok helyességében. 

Az előterjesztéshez kapcsolódóan hozz{tette, hogy a pénztelenség r{nyomja mindenre a 

bélyegét, az emberek egyre nehezebb helyzetben vannak, ez kihat a mindennapi életükre.          

Ebben az érzékeny környezetben tov{bbra is sz{mít Dr. Darvai L{szló felelősségteljes 

munk{j{ra. Az asszisztensek körében történt személyi v{ltoz{sok a munkavégzés minőségét 

nem érintették, viszont amit a lakoss{g problémaként jelez, az a hosszú v{rakoz{si idő, 

ebben tov{bbi intézkedést kért. 

Megjegyezte, hogy a mai napon hozott költségvetés végrehajt{s{t segítő korl{tozó 

intézkedések szükségessé teszik az önkorm{nyzati gépj{rmű üzemeltetésének 

újraszab{lyoz{s{t, ezért javasolt a heti vérsz{llít{s kialakult rendszerének {tszervezése, 

melyben tov{bbi egyeztetéseket kezdeményez.  

Kérte tov{bbi kérdések, észrevételek, javaslatok megtételét. 

 

Rétiné Godó Alíz képviselő intézménye, a napköziotthonos óvoda részéről megköszönte a 

lelkiismeretes, mindig segítőkész munk{t dolgozói, s a gyermekközösség nevében. 

 

Dr. Darvai L{szló h{ziorvos kérést intézett a Jegyző és a pénzügyi bizotts{g felé, mely az 

iparűzési adó mértékének csökkentésére ir{nyul. Indokként fogalmazta meg, hogy 

v{llalkoz{sa nem profitot termelő tevékenység, ezért az ügyben tov{bbi t{rgyal{st 

indítv{nyozott. 

 

Vasas [gostonné jegyző előadta, hogy jelenleg törvény szab{lyozza az adókedvezményeket 

és mentességeket, nincs az önkorm{nyzatnak ebben hat{sköre. Az iparűzési adó 

vonatkoz{s{ban az új esztendő sok v{ltoz{st hozhat. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester hozz{tette, hogy a felvetett témakörben az egyeztetésre 

rendelkezésre fog {llni. 

Több kérdés, észrevétel nem lévén megköszönte a besz{molót s a szóbeli t{jékoztat{st, s 

sz{mítva a tartós együttműködésre tov{bbi jó munk{t kív{nt a doktor úr, s a h{ziorvosi 

szolg{lat munkat{rsai részére.  

 

A képviselő-testület a besz{molót tudom{sul vette. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester indítv{nyozta az egyebek napirend folytat{s{t. 

 

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett. 
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2.) T{jékoztató az erdőbirtokoss{gi t{rsul{s létrehoz{s{ról (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester rövid t{jékoztat{st adott arról, hogy az érintett területek 

tulajdonosai felszólít{st kaptak, hogy amennyiben erdősült, f{sult területtel 

rendelkeznek, úgy erdőgazd{lkod{si t{rsul{s keretében kell a működésüket 

biztosítani. Hozz{tette, hogy ehhez kapcsolódóan az ír{sos előterjesztést minden 

képviselő megkapta.  

Megjegyezte, hogy az egyik érintett önkorm{nyzati területek főleg a Pajdosban 

tal{lhatók, s az önkorm{nyzaton kívül két személy, Bakó Lajos, valamint Bóta 

S{ndor tulajdonosként érintett e területrészeknél az ügyben. Elmondta, hogy G{l 

Tibor területei {tkerültek Bakó Lajos tulajdon{ba, aki megkereste az önkorm{nyzatot 

az erdőbirtokoss{gi t{rsul{s létrehoz{s{nak sz{ndék{val. A döntés gyorsas{g{t 

indokolja, hogy november 15-ig van módja az erdőgazd{lkodónak p{ly{zati 

lehetőséggel élni. 

Bejelentette, hogy Ostoros Önkorm{nyzata 4-5 ha területtel érintett, s a 063/3. hrsz 

(vízt{rozó feletti szűrőterület) kivételével megfontolandó a feladatell{t{s módja, 

tekintettel a Pajdos behat{rolható földrajzi hely voltj{ra. Eldöntést igényel, hogy tagi 

pozíció vagy ön{lló feladatkör mellett dönt az önkorm{nyzat. 

 

Vasas [gostonné jegyző rövid t{jékoztat{st adott a jogszab{lyi h{ttérről, melyben 

ismertette az erdő védelméről, valamint az erdőbirtokoss{gi t{rsulatról szóló törvény 

vonatkozó szab{lyoz{sait. Kijelentette, hogy amennyiben t{rsulat létrehoz{sa mellett 

dönt az önkorm{nyzat, úgy a november 15-ei p{ly{zati hat{ridő betart{sa az okirat-, 

a cégbírós{gi bejegyzés elkészítése miatt agg{lyos lehet. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester előadta, hogy az erdőbirtokoss{g létrehoz{sa 

hat{ridőhöz kötött, melynek sor{n a t{rsul{snak gazd{lkod{si tevékenységet kell 

folytatnia, s tulajdonosi jogalapon kell szerveződnie. Tény, hogy az 

önkorm{nyzatnak a Pajdosban minim{lis erdőkészlete van, s amennyiben az bekerül 

az erdőbirtokoss{gi körbe, korl{tozódik az ön{lló tulajdonosi jogosults{g. 

Javaslatként fogalmazta meg, hogy a képviselő-testület adjon felhatalmaz{st az 

erdőbirtokoss{gi t{rsul{s szervezésében a t{rgyal{sok lefolytat{s{ra, különös 

tekintettel az erdőgazd{lkod{si feladatell{t{sra.  

Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 
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Rétiné Godó Alíz  képviselő előadta, hogy a mai ülésen született döntés a 

megszorító intézkedésekről. Ezzel összefüggésben érdeklődött az erdőbirtokoss{gi 

t{rsul{s létrehoz{s{nak anyagi vonzat{ról. 

 

Vasas [gostonné jegyző v{lasza, hogy a jogszab{lyi előír{snak kötelező eleget tenni, 

függetlenül annak pénzügyi kihat{saitól. A t{rsul{st ügyvéd közreműködésével kell 

létrehozni, a cégbírós{gnak be kell jelenteni és közzé kell tenni, ezen költségek 

meghaladj{k a 100 eFt-ot. 

 

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

 

Szavaz{s 

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

 

105/2011.  (X.25.) sz{mú  

Képviselő-testületi hat{rozat 

 

T{rgy: Erdőbirtokoss{gi t{rsul{s létrehoz{sa 

 

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

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

 
1.) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló                                           

2009. évi XXXVII. törvény, valamint  az erdőbirtokossági társulatról szóló 1994. 

évi XLIX. törvény szabályozásaira figyelemmel az Önkorm{nyzat 

Erdőbirtokoss{gi T{rsul{s létrehoz{s{t hat{rozta el jogszab{lyi megfelelés 

mellett azzal a céllal, hogy Ostoros község közigazgat{si területén tal{lható, 

saj{t tulajdon{ban, résztulajdon{ban lévő területeken szakszerű 

gazd{lkod{si tevékenység folytatódjon. 

 

Felhatalmazza a Polg{rmestert, hogy kezdeményezzen t{rgyal{sokat a 

közigazgat{si területen lévő erdő érintett tulajdonosaival a t{rsul{s 

megalakít{s{nak előkészületi munk{iról, az alakuló közgyűlés 

lebonyolít{s{ról. 

 

 

Hat{ridő: azonnal, 2011. december 31.  

Felelős:     polg{rmester 
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2.) Ostoros Önkorm{nyzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Pajdos 

dűlőben lévő 062/1., 062/2., 062/7., 062/8., 062/9., 062/10. hrsz-ú ingatlanok 

vonatkoz{s{ban, összhangban a Heves Megyei Mezőgazdas{gi 

Szakigazgat{si Hivatal Erdészeti Igazgatós{g erdőtervében szereplő 

erdősült területén erdőgazd{lkod{si tevékenység folytat{s{ra kerüljön sor. 

 

Felhatalmazza a Polg{rmestert, hogy az Erdőfelügyelőség {ltal közölt 

erdőgazd{lkod{si tevékenységre kötelezett területek tulajdonosaival a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Elfogadja a Bakó Lajos 3300 Eger, Sertekapu u. 24. sz{m alatti lakos, 

területtulajdonos azon kezdeményezését, hogy az Önkorm{nyzat érintett 

területeinek vonatkoz{s{ban is az erdőgazd{lkod{sra feljogosító engedélyt 

szerezze meg és az abban foglaltaknak megfelelően a tevékenységet 

végezze. 

 

A Képviselő-testület nem mond le tulajdonosi jogosítv{nyairól. 

 

Az erdőgazd{lkod{s részletes szab{lyait külön meg{llapod{sban tartja 

indokoltnak rögzíteni. 

 

Felhatalmazza tisztségviselőit - visszat{jékoztat{si kötelezettség mellett - a 

meg{llapod{s megszövegezésére, egyeztetésére és al{ír{s{ra. 

 

Hat{ridő: 2011. december 30. 

Felelős: Polg{rmester, Jegyző 

 
3.) Javaslat az Önkorm{nyzat 2012. évi belső ellenőrzési tervére (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester előadta, hogy az előterjesztést minden képviselő 

megkapta. Ezzel összefüggésben kérte kérdés, észrevétel, javaslat megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel, egyéb javaslat nem volt Kisari Zolt{n polg{rmester 

szavaz{st rendelt el. 

 

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

 

 

 

106/2011. (X.25.) sz{mú  

Képviselő-testületi hat{rozat 

 

T{rgy: Az Önkorm{nyzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének jóv{hagy{sa 

 

1. Ostoros Község Önkorm{nyzat{nak Képviselő-testülete a helyi önkorm{nyzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdésében kapott felhatalmaz{s alapj{n az 

önkorm{nyzat 2012. évi belső ellenőrzési tervét a hat{rozat melléklete szerint hagyja 

jóv{. 

 

2. A belső ellenőrzéseket az Egri Kistérség Többcélú T{rsul{s belső ellenőrzési 

csoportja (3300 Eger, Mocs{ry L. út 1.) végzi.  

 

3. Az ellenőrzésről összefoglaló jelentést – a 2012. évi gazd{lkod{sról szóló 

z{rsz{mad{si rendelet-tervezettel egyidejűleg – kell a képviselő-testület elé 

terjeszteni. 

 

Hat{ridő:  2013. {prilis 30. 

Felelős:  Polg{rmester, Jegyző 
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                                                                             Ostoros Község Önkormányzatának                                                  1. sz. melléklet 

2012. évi ellenőrzési ütemterve 
     

s.sz. 
Intézmény 

megnevezése 

E l l e n ő r z é s 
Ellenőrizendő 

időszak 

Vizsgálatot 

végzi  tárgya 
ütemezése 

 ellenőri nap 
célja módszere 

1. 
Polgármesteri Hivatal /  

szoc. és közoktatás 

Normatív támogatások 

szabályszerű elszámolása 

  2011. év 

jan. 11. - márc. 20. 

5 nap 

a normatíva igénylés 

jogszerűségének és 

dokumentumokkal való 

alátámasztásának 

megállapítása 

szabályszerűségi 

ellenőrzés 

2011. 01. 01. - 

2011. 12. 31. 
Dobai Anita 

2. Polgármesteri Hivatal 
Közzétételi kötelezettség 

teljesítése 

ápr. 02. - máj. 02.  

1 nap 

annak értékelése, hogy az 

önkormányzat biztosította-e 

a közvélemény 

tájékoztatását a kötelezően 

közzéteendő adatokról 

szabályszerűségi 

ellenőrzés 

2011.01.01-

2011.12.31. 
Dobai Anita 

3. Polgármesteri Hivatal 

Alapítványok, non-profit- és 

civil szervezetek részére 

céljelleggel nyújtott 

önkormányzati támogatások 

máj. 09. - máj. 29. 

6 nap 

a jogszerű felhasználás és 

elszámolás vizsgálata 

pénzügyi és 

szabályszerűségi 

ellenőrzés 

2011.01.01-

2011.12.31. 

Dobai Anita, 

Mezei Krisztina 

Ellenőrzések kapacitásigénye 12 nap  
   

  Eger, 2011. október 18. 
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4.) Községi névt{bla elhelyezési kérelem (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester köszöntötte Jakab G{bor urat, a Jobbik Heves megyei 

szervezetének helyi képviselőjét. Felkérte az {ltala benyújtott kezdeményezés 

ismertetésére. 

 

Jakab G{bor a Jobbik szervezet képviseletében köszöntötte az ülés valamennyi 

résztvevőjét. Röviden ismertette a Jobbik Magyarorsz{gért Mozgalom 

kezdeményezését; a település két végén tal{lható helységnévt{bla rov{sír{ssal 

történő feliratoz{snak engedélyezését kérik. Hozz{tette, hogy a kezdeményezésük 

orsz{gos kiterjedtséggel bír, s a települések több mint 10%-a csatlakozott hozz{. 

Célként fogalmazta meg a hat{ron belül és kívül élő magyar lakoss{g egym{sra 

tal{l{s{t, mely tekinthető ősi, magyar magunkkal hozott tud{snak, jelképnek. 

Hozz{tette, hogy a t{blakihelyezés engedélyhez kötött tevékenység, s a gyakorlatnak 

megfelelően a Magyar Közút felé kell engedélykérelmüket megfogalmazni, és a 

település önkorm{nyzat{nak képviselő-testületétől az ír{sos tudom{sulvételt v{rj{k. 

Előadta, hogy a t{bla tov{bbfejlesztésében is gondolkodnak, így megjeleníthetővé 

v{lik a testvértelepülés, Lemhény neve is. Hozz{tette, hogy a kezdeményezés 

financi{lis része a szervezet rendelkezésére {ll, ezért az Önkorm{nyzattól pénzügyi 

t{mogat{st az nem igényel. Az engedély 2 évre szól.  

Kérte a képviselő-testülettől kérelmük t{mogat{s{t. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester köszönte a szóbeli kiegészítést, a kezdeményezés 

célj{nak megismertetését. Véleménye, hogy az üzenet akkor v{lik kezelhetővé, ha 

testvértelepülésünk, Lemhény is megjelenik a feliratoz{sban. Az érvelést, mely a 

hat{rontúli és hazai magyarok szorosabb egym{sra tal{l{s{nak lehetőségét 

hordozhatja, elfogadja.  

Kérte kérdés, észrevétel, javaslat megtételét. 

 

Jakab G{bor a Jobbik képviselője hozz{tette, hogy m{r vannak olyan újs{gok, 

melyek oldalakat sz{nnak ősi jelképünknek, a székely rov{sír{snak. Szerinte, ha 

jelzéseket teszünk a vil{gba, akkor az eléri a célj{t, s magyars{gtudatunk erősíthető 

{ltala. 
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Böjt L{szló képviselő véleménye, hogy a kezdeményezésben nem l{t kivetnivalót, s 

az önkorm{nyzat ne legyen kerékkötője a javaslatnak. 

 

Bóta L{szló képviselő egyetértett az előtte szólóval, tetszik sz{m{ra a 

kezdeményezés, s t{mogatja azt. 

 

Pusk{rné Ujv{ri Katalin képviselő előadta, hogy 10 éve tal{lkozott a székely 

rov{sír{ssal először, magyar borospalackon. Örömmel fogadta a kezdeményezést, s 

hozz{tette, hogy az Alföldön több helyen tapasztalta a településnév rov{sír{ssal 

történő feltüntetése. 

 

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

 

Szavaz{s 

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

 

107/2011.  (X.25.) sz{mú  

Képviselő-testületi hat{rozat 

 

T{rgy: Községi névt{bla elhelyezése 

 

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

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

 

Az Önkorm{nyzat Képviselő-testülete egyetért Jakab G{bor, a Jobbik 

Magyarorsz{gért Mozgalom helyi szervezetének képviselője {ltal tett 

kezdeményezéssel: 

 

1.) Hozz{j{rul, hogy a település neve, valamint a testvértelepülés Lemhény 

elnevezése székely rov{sír{ssal kerüljön megjelenítésre a községi 

helységnévt{bla mellett. 

 

2.) Figyelemmel a jogszab{lyi előír{sokra felhívja a kérelmezőt, hogy a 

kihelyezéshez a közlekedési hatós{g engedélyét szerezze be. 

 

Felhatalmazza a Polg{rmestert, hogy az elj{r{shoz az  „Ír{sos tudom{sulvétel” 

nyilatkozatot kiadja. 

 

Hat{ridő: azonnal, 2011. december 31.  

Felelős:     polg{rmester 
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5.) Széchenyi úti {rokrendszer 

 

 

Vasas [gostonné jegyző Böjt L{szló képviselő felvetésére az al{bbiakról szólt:              

A Széchenyi úton a főút és úttartozékainak kezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

Az ügyben indokolt a szervezet megkeresése, ugyanis nem szeretné, ha 

hat{skörelvon{s következne be. 

                

Kisari Zolt{n polg{rmester előadta, hogy a főút menti vízelvezető {rok 

rendezettsége közvetlenül és közvetett módon is kapcsolódik a vízelvezetéshez. 

Megjegyezte, hogy a Széchenyi út p{ros oldala sokkal terheltebb, s a jelzett 

problém{t a Magyar Közút Zrt részére tov{bbítani kell. Véleménye, hogy az ott élő 

lakosok is kérhetnék, ak{r al{ír{sgyűjtés mellett a Zrt fellépését. Előadta, hogy a 

kapubehajtók ügyét a lakosoknak kellene helyére tenni, viszont, ha az 

önkorm{nyzatnak kell a Közúttól kikényszerítenie az {rkok rendezését, úgy a 

kapubehajtókra ő nem lesz tekintettel. 

 

Böjt L{szló képviselő a t{jékoztat{st megköszönte. 

 

 
6.) Önkorm{nyzati autó sérülése 

 

Vasas [gostonné jegyző bejelentette, hogy személyes érintettsége van az ügyben. 

Röviden t{jékoztatta a képviselőket az önkorm{nyzati gépj{rmű törésének 

körülményeiről, majd ismertette az autó javít{s{nak lehetőségeit; 1.) Szervizk{rtya 

igénybevételével pénzkiad{s nem történne, az autó sérült része, a lökh{rító cseréjére 

kerülne sor, visszakapva a régi alkatrészt 2.) A műanyag lökh{rító kijavít{s{val nem 

szakszervizben  – csere nélkül (kb. 10-15 eFt) javítható a k{r. Megjegyezte, hogy tört 

m{r kor{bban is önkorm{nyzati autó, viszont ott a k{rtérítési felelősség kérdése ilyen 

form{ban nem merült fel. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester az ügyben való személyes érintettség bejelentését nem 

tudja értelmezni. Az autó javít{sa kapcs{n hozz{tette, hogy Casco igénybevételével a 

biztosít{si díj emelkedésével kell sz{molni. Leszögezte, hogy 10 MFt-os 

vagyonelemről van szó, mely k{rosodott. Áll{st foglalt amellett, hogy jótékonykod{s 

nélkül l{tni kell a probléma rendezésének módj{t. 

 

Böjt L{szló képviselő véleménye, hogy jó lenne ismerni a k{rtya terhére történő 

javíttat{s lehetőségeit, emellett az ügy részleteinek, a javít{si költség viselésének 

rögzítésére jegyzőkönyvezést kért. 
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Kisari Zolt{n polg{rmester az Alapszolg{ltat{si Központ Vezetője, mint a 

gépj{rművet haszn{ló intézmény felelőse felé címezve jelezte, hogy 

jegyzőkönyvezést kér, s nyilatkozatba kell foglalni a k{r elismerését, emellett sokkal 

nagyobb figyelmet kér az autó mozg{s{t tekintve, hiszen önkorm{nyzati vagyonról, 

s a gépj{rművet vezető önkorm{nyzati dolgozóról van szó. Tény, hogy az autónak 

van sérülése, s a sérülésmentes pozíció elvesztődött, ezt is l{tni kell a felelősség 

tekintetében. 
 

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

munk{t és az ülést bez{rta. 

 

K.m.f. 

 

 

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

           Kisari   Zolt{n       Vasas Ágostonné 

            Polg{rmester            Jegyző
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