
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 2011. szeptember 12-én Ostoros Község Önkorm{nyzat Képviselő-testületének 

soros üléséről 

 

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

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

 

T{volmaradt: Böjt L{szló, Dr. Lantos B{lint képviselő. 

 

Tov{bbi meghívottak: csatolt jelenléti ív szerint 

 

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

az intézményvezetőket. Külön köszöntötte az Eger-Audit Kft képviseletében megjelent Dr. 

G{l J{nos urat, településünk könyvvizsg{lój{t. 

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

kiegészítések figyelembevétele mellett. Javasolta 5.) Egyebek témakörén belül az al{bbiak 

t{rgyal{s{t: 1.) T{jékoztató a programfinanszíroz{si hitel biztosít{sa érdekében kért 

pénzintézeti aj{nlatokról 2.) T{jékoztató a Kisbíró nyomdaköltségének csökkentéséről szóló 

{raj{nlatokról 3.) Az Észak-magyarorsz{gi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 9687-4/2011. sz. végzéséről t{jékoztat{s. 

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

 

Bóta L{szló képviselő az üzemélelmezés tém{j{ban v{rja t{jékoztat{s megtételét. 

 

Dr. Kecskés Tibor G{bor képviselő a településen előforduló {ramszüneti problém{ról kív{n 

szólni. 

 

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

 

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

 

1. Napirendi Pont 

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

anyag a mellékletben) 

 

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

megkapta. Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az elmúlt időszak történései között 

szerepelt nagyobb p{ly{zatok lez{r{sa, s örömmel sz{molt be a patakmeder rekonstrukciós 

munk{ira kiírt p{ly{zaton való sikeres szereplésről. Hozz{tette, hogy a belterületi oldal{gi 

rekonstrukciós munk{kat csak úgy lehet indítani, ha a patakmeder rendezett {llapotban van. 

Ennek megvalósul{s{t segíti az elnyert p{ly{zat, melynek aj{nlattételi felhív{sa 

decemberben közzé tehetővé v{lik.  Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

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

el. 
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Szavaz{s 

 

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

 

91/2011. (IX. 12.) 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. (IX. ...) önkorm{nyzati      

r e n d e l e t–tervezete az Önkorm{nyzat 2011. évi  költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 15.) 

rendeletének módosít{s{ról  (könyvvizsg{lói jelentéssel együtt), valamint t{jékoztató az I. 

féléves költségvetési helyzetről (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

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

megkapta. Elmondta, hogy együttes bizotts{gi ülés keretében a napirend t{rgyal{sa 

megtörtént. Hozz{tette, hogy az előterjesztés saj{toss{ga a június 30-ai teljesítés szerinti 

értékelés, mely az Államh{ztart{si törvény szab{lyainak megfelelően készült el, komoly 

szakmais{ggal. Kijelentette, hogy a vizsg{lt időszakban a település alapszolg{ltat{sai 

biztosítottak voltak, emellett a költségvetés módosít{s{t több tényező is befoly{solta, többek 

között: normatíva v{ltoz{sok, jogszab{lyv{ltoz{sból adódó módosít{si kényszerek, 

p{ly{zatokhoz kapcsolódó tételek. Megjegyezte, hogy a költségvetés érzékeny a saj{t 

bevételek teljesülésére, kiemelte az adóbevételeket, emellett szólt a kintlévőségek behajt{si 

technik{j{nak fontoss{g{ról. Kijelentette, hogy b{r a sz{msor gyarapod{sról szól, azonban az 

intézményi működtetésnél vannak feszültségek, melyek leküzdéséhez megtakarít{sra, s 

többletbevétel képzésre van szükség. 

Kérte kérdés, észrevétel, vélemény megtételét. 

 

Bóta L{szló képviselő, a Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizotts{g részéről 

megfogalmazta véleményét, melyben hangsúlyozta, hogy elégedett a sz{mokkal, s 

megköszönte a végzett munk{t az önkorm{nyzatnak. Sajn{lattal {llapította meg, hogy az 

ingatlanértékesítés az elmúlt időszakban nem realiz{lódott. Elv{r{sként fogalmazta meg a 

v{llalkoz{sokhoz való szigorúbb viszonyul{st, emellett szólt a tiszteletdíjak 

felülvizsg{lat{nak szükségességéről. Megjegyezte, hogy az intézmények felé 

megfogalmazott elv{r{sok teljesültek, s hozz{tette, hogy bízik az elkövetkező időszak még 

pozitívabb sz{madatainak teljesülésében. 
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Pusk{rné Ujv{ri Katalin képviselő a Szoci{lis és Közoktat{si Bizotts{g részéről kijelentette, 

hogy az előterjesztés saroksz{mait elfogadj{k. Elmondta, hogy a szoci{lis területen egyre 

több pénz v{lik szükségessé a csal{dok segítése miatt, de emellett prób{lnak a kereteken 

belül maradni, s bízik abban, hogy a tendencia az év végéig nem romlik. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester megköszönte a bizotts{gok elnökeinek véleményezését, s 

felkérte Dr. G{l J{nos könyvvizsg{lót, hogy mondja el észrevételeit. 

 

Dr. G{l J{nos könyvvizsg{ló köszöntötte a megjelenteket. Előadta, hogy a település első 

féléves gazd{lkod{sa jónak mondható, a község, az intézmények működtetése biztosított 

volt. Hozz{tette, hogy az előir{nyzat módosít{sok a gazdas{gi folyamatok miatt v{ltak 

szükségessé, s bejelentette, hogy minden területen érvényesült a szigorú takarékoss{g elve. 

Hangsúlyt fektetett arra, hogy a vagyonértékesítésnél figyelemmel kell kísérni a piaci 

mechanizmusokat. Köszönte a munk{t, s az előterjesztést elfogad{sra aj{nlotta. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester több hozz{szól{s nem lévén a napirendről szavaz{st rendelt el. 

 

Szavaz{s 

 

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

 

Ostoros Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

15/2011. (IX. 13.) 

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  352.547 ezer Ft-ban 

  kiadási főösszegét  352.547 ezer Ft-ban 

 

állapítja meg.” 
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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       148.807 

II. Támogatások                54.979 

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek           11.380 

 IV. Támogatás értékű működési és felhalmozási bevételek      123.691

         

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok 

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

VI. Hitelek                    5.072 

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

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek                 8.618 

  

       Bevételek főösszege:                 352.547” 

 

3. § 

 

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

 

„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        50.275 

X.  Önállóan működő költségvetési szervek            

            felhalmozási kiadásai       ------ 

XI.  Önkormányzat működési kiadásai     125.431 

XII.  Önkormányzat felhalmozási kiadásai   119.653   

 XIII.  Önkormányzat szociális kiadásai      13.737 

XIII.  Működési célra átadott pénzeszközök                29.091  

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  352.547” 

 

4. § 

 

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

(2) A rendelet. 3. melléklete 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletre változik. A 3/2. melléklet e 

rendelet 2/1. melléklete, a 3/3. melléklet e rendelet 2/2. melléklete, a 3/4. melléklet e 

rendelet 2/3. melléklete.    

(3) A rendelet 5/1. melléklete helyébe e rendelet 3/1. melléklete lép. 
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(4) A rendelet  5/2. melléklete helyébe e rendelet 3/2. melléklete lép. 

(5) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

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

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

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

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

(10) A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet  9.  sz. melléklete lép. 

(11) A rendelet 23. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 

 

5. § 

 

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

napjától kell alkalmazni. 

 

 Kisari Zoltán       Vasas Ágostonné 

 polgármester              jegyző 

 

3. Napirendi Pont 

Javaslat a Napköziotthonos Óvoda maxim{lis csoportlétsz{m túllépésének fenntartói 

engedélyezésére (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

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

megkapta. Kérte az Óvodavezetőt az előterjesztés szóbeli kiegészítésére. 

 

Rétiné Godó Alíz óvodavezető előadta, hogy az elmúlt évben is kérte az intézmény a 

fenntartói engedélyt, és az idei évben is nagy szükség lenne r{. Hozz{tette, hogy a szülői 

munkaközösséggel az egyeztetés lezajlott, ők is t{mogatj{k a kérést, amely az engedélyezett 

maxim{lis 75 fő feletti, jogszab{lyban meghat{rozott 10%-os mértékű létsz{m túllépésre 

ir{nyul. 

 

Moln{r Lajos polg{rmesteri biztos hozz{fűzte, hogy az idei évben lehetőséget biztosít a 

jogalkotó az ilyen típusú létsz{m túllépésre, azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy a 

csoportlétsz{m emelkedés csoportonként az előírtkorl{tok között maradjon. 

 

Vasas [gostonné jegyző hozz{fűzte, hogy a középső, és a nagycsoport létsz{mn{l kevésbé 

adódik v{ltoz{s, főleg a kiscsoportban jelentkezik a 3 éves kor elérésének szórts{ga miatt. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester köszönte a hozz{szól{sokat, s megjegyezte, hogy az óvodai 

beruh{z{s előkészítésénél kedvező értékelési szempont lehet a magas gyermeklétsz{m. 

 

Egyéb hozz{szól{s nem lévén a napirend z{r{saként szavaz{st rendelt el. 

 

 

 

 

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

 

92/2011.(IX.12.) sz{mú  

képviselő-testületi hat{rozat 

 

T{rgy: Maxim{lis csoportlétsz{m túllépésének fenntartói engedélyezése  

 

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

hozza: 

 

 „A Képviselő-testület, mint fenntartó hozz{j{rul, hogy a Napköziotthonos Óvoda 

oktat{sszervezési okok fenn{ll{sa esetén a 2011/2012. tanít{si évben a közoktat{sról szóló 

1993. évi LXXIX. törvényben meghat{rozott mértékben – 10 % -  eltérhet a maxim{lis 

csoportlétsz{mtól az óvodai csoportokban.  

 

Hat{ridő:  azonnal 

Felelős:  Kisari Zolt{n polg{rmester 

   óvodavezető 

 

4. Napirendi Pont 

Javaslat a  LEADER-p{ly{zat keretében létesítendő Ostorosi Iskolai Sportp{lya felújít{s{hoz 

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

 

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

megkapta. Hozz{tette, hogy több képviselő-testületi ülésen is szó volt az {ltal{nos iskolai 

sportp{lya felújít{s{ról, a mai előterjesztés a kivitelezésre megszólított 3 cég aj{nlat{nak 

bír{lat{ról, a bír{ló bizotts{g javaslat{nak megt{rgyal{s{ról szól. Előzményként ismertette, 

hogy a felújít{s kapcs{n 3 cég került megszólít{sra, s az MVH rendszerben jóv{hagyott 

műszaki paraméterek szerint mindh{rom v{llalkoz{s megtette hat{ridőre aj{nlat{t. A Bír{ló 

Bizotts{g a mai napon borítékbont{st követően értékelte az aj{nlatokat.  

Előadta, hogy a sz{ndéknak megfelelően szeptember végén indíthatóv{ v{lik a program, s 

október hónap végéig a projekt pénzügyi z{r{sa is megvalósulhat. Kiemelte, hogy az MVH-s 

program utófinanszíroz{sú, ennek kezelésére figyelemmel kell lenni. 

Felkérte Bóta L{szló képviselőt, a Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizotts{g elnökét, hogy 

adjon t{jékoztat{st az aj{nlatokról, s tegye meg a szakbizotts{g nevében javaslat{t. 

 

Bóta L{szló képviselő besz{molt arról, hogy a program keretében kerül megvalósít{sra az 

Ostorosi Iskolai Sportp{lya ülőhelyeinek pados kialakít{sa, valamint a p{lyafelület 

aszfaltoz{sa, az oldalsó kerítések felújít{s{val együtt. Előadta, hogy mindh{rom aj{nlat az 

önkorm{nyzat {ltal kiírt feltételeknek megfelelően került benyújt{sra, tov{bb{ közölte, hogy 

fő értékelési szempont volt a legalacsonyabb aj{nlati {r vizsg{lata. Ennek 

figyelembevételével a szakbizotts{g nevében a Zele-Bau Kft-t javasolta a közbeszerzési 

elj{r{s nyertesének. 
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Kisari Zolt{n polg{rmester megköszönte az értékelést. Hozz{fűzte, hogy a p{ly{zati 

rendszerben 5.274.224,- Ft a Zele-Bau Kft  aj{nlata, a különbség az ÁFA növekményből fakad 

(6.592.780,- Ft). Kérte tov{bbi 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: 

 

93/2011.(IX.12.) sz{mú  

képviselő-testületi hat{rozat 

 

T{rgy: „Az ostorosi [ltal{nos Iskola Sportudvar felújít{sa” című projekt kivitelezésére 

meghirdetett {ltal{nos egyszerű közbeszerzési elj{r{s keretében benyújtott aj{nlatok 

elbír{l{sa 

 

A Képviselő-testület a fenti t{rgyú előterjesztést megt{rgyalta, s az al{bbi döntést hozta: 

 

1.) Az Önkorm{nyzat Képviselő-testülete meg{llapítja, hogy „Az 

ostorosi [ltal{nos Iskola Sportudvar felújít{sa” című projekt 

kivitelezésére meghirdetett {ltal{nos egyszerű közbeszerzési 

elj{r{s érvényes és eredményes volt. 

2.) A Képviselő-testület meg{llapítja, hogy az összességében 

legelőnyösebb aj{nlatot a Zele Bau Kft 3350 K{l, Fő út felső út 1. 

nyújtotta be, ezért a Képviselő-testület a Zele Bau Kft aj{nlat{t 

fogadja el az al{bbi feltételekkel: 

- Aj{nlat bruttó összeg:  6.592.780,- Ft 

- Késedelmi kötbér mértéke: 25.000,- Ft/nap   

    3.)  A Képviselő-testület a közbeszerzési elj{r{st lez{rja és 

felhatalmazza a tisztségviselőit a tov{bbi intézkedések 

megtételére, valamint a Kivitelezési Szerződés al{ír{s{ra. 

 

Hat{ridő: azonnal 

Felelős: Polg{rmester, Jegyző 

 

5. Egyebek 

1.) T{jékoztató a programfinanszíroz{si hitel biztosít{sa érdekében kért pénzintézeti 

aj{nlatokról (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester rövid tájékoztatást nyújtott arról, hogy elindultak olyan 
beruházások, amely programok indulásánál az MVH nem adott előleget és minden 
projekt utófinanszírozottá vált (IKSZT, Sportudvar). Előadta, hogy a képviselő-
testület jóváhagyása mellett programfinanszírozási hitel ügyében pénzintézetekhez 
fordultak, s megjegyezte, hogy emellett a saját erő finanszírozása miatt is hasonló 
lépéseket kell tenni.   
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Kijelentette, hogy a legkedvezőbb pénzügyi megoldás érdekében pénzügyi 
tanácsadó cég – Cash Controll Kft – szakemberének segítségét kérték. A munka 
elindult. Kijelentette, hogy a piac komoly tesztelésen esett át, voltak bankok, akik 
nem foglalkoznak ilyen típusú hitelezéssel, s kevés azon szereplők száma, akik 
nyújtanak az önkormányzatoknak hitelt. Hozzátette, hogy az ajánlatadók között 
vannak szigorú feltételeket támasztók, ilyen pld. a számlavezetés kérdése, s 
bejelentette, hogy két pénzintézet: a Takarékbank és az OTB Bank vonatkozásában 
további tárgyalások folytatása javasolt.  
 
Megítélése szerint szeptember végére a számlavezetés ügyében döntés válik 
szükségessé, mert a sportpályát október hónapban ki kell fizetni, s emellett az IKSZT-
nél a közbeszerzést átgondolt pénzügyi keretek mellett lehet csak megtenni, bár 
véleménye szerint ez a program 2012. évben válik indíthatóvá.  
 
Az ajánlatokkal kapcsolatban előadta, hogy folyamatos az információáramlás, s 
látható, hogy a Takarékbank piacot szeretne nyerni, mert az ajánlata kecsegtető, de a 
számlavezetést az ő esetükben is vizsgálni kell. Az OTP Bank is tett 
programfinanszírozási hitelre ajánlatot, bár saját erő-finanszírozási csomagot – a 
Takarékbankkal ellentétben – nem adott  az önkormányzat részére.  
A tárgykör zárásaként elmondta, hogy a tárgyalások folytatódnak, s reményét fejezte 
ki, hogy a hónap végére döntési alternatívákat tehet a Pénzügyi Bizottság, valamint a 
képviselő-testület asztalára. 
Kérte fentiek tudomásulvételét. 
 
A képviselő-testület a kapott tájékoztatást tudomásul vette. 
 
2.) Tájékoztató a Kisbíró nyomdaköltségének csökkentéséről szóló árajánlatokról (írásos 
anyag a mellékletben) 

 
Kisari Zoltán polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület májusban 
foglalkozott a témakörrel. Kijelentette, hogy kapott feladat szerint a 
nyomdaköltségek csökkentésére az azonos tartalmú árajánlat bekérése megtörtént, 3 
cég ajánlata az előterjesztés részét képezi. Megítélése szerint a 32 Ft-os ajánlatot adó 
céggel javasolt a munka továbbvitele a 2011-es évben, de 2012. évben a feladat 
újraértelmezése szükséges. 
Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 
 
Mivel kérdés észrevétel nem hangzott el, kérte a tájékoztatást tudomásulvételét. 
 
A képviselő-testület a kapott tájékoztatást tudomásul vette. 
 
3.) Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
9687-4/2011. sz. végzéséről tájékoztatás 
 
Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy az előterjesztés a szeméttelep kezelésével 
foglalkozik. Röviden ismertette az előzményeket; a telep bezárásakor a Felügyelőség 
megadta a takaráshoz az engedélyt, azonban a vállalkozóval nem sikerült a feladat 
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elvégzése ügyében eredményre jutni, azaz a takarás folyamatos biztosítását ellátni. 
Hozzátette, hogy a Felügyelőség 2008-ban határozattal jelölte meg a 2009. évi 
feladatokat, melynek betartását 2010-ben ellenőrizte. Megállapította, hogy a 
feladatok nem teljesültek, s a kerítés megbontása miatt a telep felső részére hulladék 
kihelyezés is történt (pld. törköly, egyéb építési törmelék kb. 50-100m3), s történik 
napjainkban is.  
 
Sajnálattal közölte, hogy el nem végzett feladatok, hiányosságok miatt a 
Felügyelőség 100 eFt ellenőrzési bírságot szabott ki. A fellebbezés lehetőségét 
megvizsgálták, azonban elismerve a hiányosságokat a bírságot ki kell fizetni, forrása 
lehet az általános tartalékkeret. 
Állást foglalt amellett, hogy a jövőre nézve a munka elvégzésére az intézkedést meg 
kell tenni.  
A továbbiakban szólt a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
rekultivációs feladatok ellátására irányuló sikeres pályázatáról, valamint az érintett  
Heves megyei településekről. 
 
Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 
 
Vasas Ágostonné jegyző hozzátette, hogy a településen nagy az állampolgári 
fegyelmezetlenség a szemételhelyezés terén, büntetni pedig csak tettenérés, vagy 
bizonyíthatóság esetén lehet. 
 
Puskárné Ujvári Katalin képviselő erőteljes fellépést javasolt a szabálytalan 
hulladéklerakókkal szemben. 
 
Egyéb észrevétel nem lévén kérte a tájékoztatás tudomásulvételét. 
 
A képviselő-testület a kapott tájékoztatást tudomásul vette. 
 
4.) Üzemélelmezés 
 
Kisari Zoltán polgármester Bóta László képviselő kérésének eleget téve a témakörrel 
kapcsolatos tájékoztatását az alábbiak szerint adta meg: a képviselő-testület feladatul 
adta ajánlatok bekérését a konyha további üzemeltetésére. Az ajánlatok megérkeztek, 
s az elemző munka is elindult. Hozzátette, hogy szeptember 15-én az önkormányzati 
törvény átalakítási folyamatáról tájékoztatást fog kapni, mely érinti azon 
információkat, melyek az iskolával, így az üzemélelmezéssel is kapcsolatban 
lehetnek. Véleménye, hogy az ilyen típusú információkra szükség van az irányok, 
nagyságrendek kialakítása miatt, mert ezek ismerete nélkülözhetetlen lesz a 
döntéshez. 
 
Bóta László képviselő az ÁNTSZ által megállapított hiányosságokról érdeklődött. 
 
Kisari Zoltán polgármester válasza, hogy az 1.) napirendben a feladat lejelentésre 
került, az ÁNTSZ által megfogalmazott hiányosságok teljesítése megtörtént. 
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Bóta László képviselő megítélése, hogy az üzemélelmezési döntésnél a helyi lakosok 
továbbfoglalkoztatására is figyelemmel kell lenni. 
 
Vasas Ágostonné jegyző hozzáfűzte, hogy a költségvetés összeállításának 
időszakában be lett tervezve a konyha működőképességének biztosításához 
szükséges – ÁNTSZ által előírt – alapvető feltételek anyagi fedezete. Ennek keretében 
az eszközbeszerzések megtörténtek, a burkolási munkák, a nyílászárók cseréi, s a 
mosogatócsere is megvalósult. Megjegyezte, hogy az üzemélelmezés kiszervezésével 
kapcsolatos elemző kimutatás a következő képviselő-testületi ülésre elkészül. 
 
Bóta László képviselő megköszönte a tájékoztatást. 
 
Kisari Zoltán polgármester kérte Dr. Kecskés Tibor Gábor képviselőt, tegye meg az 
áramszolgáltatással kapcsolatos észrevételét. 
 
Dr. Kecskés Tibor Gábor képviselő előadta, hogy az Egri út több szakaszán 
rendszeresen áramkimaradást tapasztalnak a lakosok, kérte ennek kivizsgálását. 
 
Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy 6 trafó van a településen, s az 
áramszolgáltatóval érvényes üzemeltetési szerződése van településünknek. Ebben 
rögzítve van, hogy a szolgáltatást folyamatosan biztosítják, s ha hiba adódik, a 
bejelentéstől számított 14 nap alatt a probléma elhárítására az intézkedést megteszik. 
Mindemellett a jelzett probléma kapcsán az ÉMÁSZ Nyrt-t értesíteni fogja, s 
intézkedést kér a hiba megszüntetésére. 
 
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 

 
 
 


