
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: 2012. február 13-án Ostoros Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros 

üléséről 

 

Jelen vannak: Bóta László, Dr. Kecskés Tibor Gábor, Dr. Lantos Bálint, Puskárné Ujvári 

Katalin, Rétiné Godó Alíz képviselők, Kisari Zoltán polgármester, Vasas Ágostonné jegyző. 

 

Távlmaradt: Böjt László képviselő. 

 

További meghívottak: csatolt jelenléti ív szerint 

 

Kisari Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, a képviselőket, bizottságok tagjait, 

az intézményvezetőket, a civil szervezetek képviselőit.  

Javaslatot tett a meghívóban közölt napirendi pontok megtárgyalására, az alábbi 

kiegészítéssel: 6.) Egyebek témakörén belül indítványozta 6.6.) Javaslat rendkívüli képviselő-

testületi ülés időpontjára, valamint 6.7.) Tájékoztató az üzemélelmezés közbeszerzési 

eljárásáról megvitatását.  

Kérdése volt, van-e más napirendi javaslat. 

 

Más javaslat nem lévén, Kisari Zoltán polgármester kérte a kiegészített napirend elfogadását. 

 

A képviselők egyhangúlag (6:0:0) elfogadták a kiegészített napirendet az alábbiak szerint: 

 

1.) Tájékoztató Ostoros Község Polgármesterének, valamint a Képviselő-testület tagjainak 

2012. évi vagyonnyilatkozatai nyilvántartásba vételéről 

2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a képviselő-testület két 

ülése között tett intézkedésekről  

   3.)  Rendelet-tervezet a képviselő-testület tagjainak és a nem képviselő bizottsági tagok              

         díjazásáról 

4.) 

a.) A „Stabilitási törvény” 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint javaslat az 

Önkormányzat saját bevételeinek megállapítására, illetve a „Stabilitási törvény” 3. 

§ (1) bekezdése szerint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek meghatározására 

b.) Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (könyvvizsgálói 

jelentéssel együtt) 

c.) Javaslat a 2012. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedésekre 

 

5.)  Javaslat az óvodavezetői állás pályázati kiírására 

6.)  Egyebek 

6.1) Rendelet-tervezet a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a 

közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló 21/2011. 

(XII. 13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 

6.2)  Javaslat a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatára 

 

 



 2 

 

 6.3)   Javaslat az elévült és behajthatatlan adókövetelések törlésére 

           6.4)   Javaslat az Egri Kistérség Többcélú Társulása részére fizetendő tagdíjak,     

                     hozzájárulások megállapítására 

6.5) Tájékoztatás a „Lemhényi” testvérkapcsolat 2012. évi aktuális kérdéseiről 

6.6) Javaslat rendkívüli képviselő-testületi ülés időpontjára 

6.7) Tájékoztató az üzemélelmezés közbeszerzési eljárásáról 

 

1. Napirendi Pont 

Tájékoztató Ostoros Község Polgármesterének, valamint a Képviselő-testület tagjainak   

2012. évi vagyonnyilatkozatai nyilvántartásba vételéről 

 

Kisari Zoltán polgármester felkérte Dr. Lantos Bálint képviselőt, az Ellenőrzési, Jogi és 

Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy tegye meg a napirenddel összefüggő tájékoztatását. 

 

Dr. Lantos Bálint képviselő bejelentette, hogy az EJÜB elvégezte munkáját; a képviselő-

testület tagjainak és hozzátartozóinak vagyonnyilatkozatai papíralapon, illetve 

elektronikusan is nyilvántartásba lettek véve. Kijelentette, hogy a jogszabály előírásai szerint 

mindenki leadta vagyonnyilatkozatát, ezáltal a képviselők teljes jogkörrel vesznek részt a 

képviselő-testület munkájában. Megjegyezte, hogy a folyamatos képviselő-testületi tagság 

vonatkozásában az 5 éven túli vagyonnyilatkozatok selejtezésére intézkedést kell tenni. 

 

Kisari Zoltán polgármester megköszönte a tájékoztatást. Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel nem fogalmazódott meg, Kisari Zoltán polgármester kérte a 

tájékoztatás tudomásul vételét. 

 

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették. 

 

2. Napirendi Pont 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről (írásos 

anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy a napirend írásos előterjesztését minden képviselő 

megkapta. Szóbeli kiegészítést nem kívánt tenni, kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

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

el. 

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (6:0:0) elfogadták az alábbi határozatot: 
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9/2012. (II.13.) számú 

Képviselő-testületi határozat 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete Kisari Zoltán polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

intézkedésekről szóló beszámolót és azt elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

3. Napirendi Pont 

Rendelet-tervezet a képviselő-testület tagjainak és a nem képviselő bizottsági tagok             

díjazásáról (írásos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy a napirend írásos előterjesztését minden képviselő 

megkapta. Hozzátette, hogy a napirend előterjesztője a Pénzügyi és Településüzemeltetési 

Bizottság, illetve annak Elnöke. Felkérte Bóta László képviselőt, a bizottság elnökét, hogy 

tegye meg az előterjesztéssel kapcsolatos kiegészítéseit. 

 

Bóta László képviselő, a Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság elnöke röviden 

előadta, hogy a beterjesztésre kerülő rendelet-tervezet a törvény szerint megállapítható 

maximális díjat figyelembe véve 50%-os mértéket javasol megállapítani. 2011. januárjától 8 

hónapig 75 %-os mérték volt hatályban, a csökkentést a költségvetés helyzete indokolja. 

Bizalmát fejezte ki, hogy az elkövetkező évben nem kell hasonló indítványt a képviselő-

testület elé hozni. 

 

Kisari Zoltán polgármester köszönte a tájékoztatást, majd kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel, egyéb javaslat nem volt, Kisari Zoltán a szavazást megelőzően az 

alábbiakról szólt; mint ahogyan az együttes bizottsági ülésen is jelezte, a rendelet-tervezethez 

kapcsolódóan hatásvizsgálatot kell végezni a jogalkotásról szóló törvény szabályozásainak 

megfelelően. (A hatásvizsgálati anyag az ülésen kiosztásra került.) 

Ennek figyelembevétele mellett a rendelet-tervezetről szavazást rendelt el. 

 

Szavazás 

 

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

 

Ostoros Község Önkormányzatának 

4/2012 (II.14.) önkormányzati rendelete 

a  Képviselő-testület tagjainak és a nem képviselő bizottsági tagok díjazásáról 

 

A Képviselő-testület a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban Ptv.) 

14-15. §-a alapján valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény     (a 

továbbiakban Ötv.)  20. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati 

képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjára vonatkozóan az alábbi rendeletet 

alkotja:  
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1. § 

A rendelet hatálya 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzati képviselőkre, a bizottság elnökeire, a 

bizottságok képviselő tagjaira, valamint a bizottságok nem önkormányzati képviselő 

tagjaira.  

 

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre, akiknek a 

járandóságát a képviselő-testület Ptv. alapján állapítja meg. 

 

2. § 

Tiszteletdíjra való jogosultság 
(1) A képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésében megnevezett személyek részére jelen 

rendeletben foglalt keretek között tiszteletdíjat állapít meg. 

  

(2) Nem állapítható meg tiszteletdíj mindaddig, amíg a képviselő és a bizottság nem 

önkormányzati képviselő tagja eskütételi kötelezettségének, illetve az önkormányzati 

képviselő a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. 

évi XCVI. törvény 10/A. §-ában előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének nem 

tesz eleget. 

3. § 

A képviselői tiszteletdíj mértéke 

(1) Tiszteletdíj mértéke (kerekítve): 

 

a) A képviselők havi tiszteletdíja (alapdíj)    25.120,- Ft/hó 

(38.650 x 0.65 szorzószám szorzata) 

 

b) Képviselő bizottsági tag tiszteletdíja 

       alapdíj + 40 %        35.170,- Ft/hó 

       (több bizottsági tagság esetén is) 

c) Bizottsági elnökök tiszteletdíja 

       alapdíj + 85 %       46.470,- Ft/hó 

       (több bizottsági tagság esetén is) 

d) A Bizottság nem képviselő tagjainak tiszteletdíja 

       az alapdíj 40 %-a       10.050,- Ft/hó 

 

2) A tiszteletdíj a jogszabályokban megállapított módon adó- és járulékköteles. 

 

4. §  

A tiszteletdíj kifizetése 

(1) A  tiszteletdíjat a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kell az arra jogosult 

képviselőnek, illetve a bizottság nem képviselő tagjának kifizetni. A kifizetés 

átutalással történik.  

(2) Amennyiben a képviselő igazolatlanul nem vesz részt a Képviselő-testület rendes 

 ülésén, képviselői alapdíja a következő hónapban 1 havi időtartamra 25 %-kal 

 csökken. 

 

(3) Amennyiben a bizottság tagja igazolatlanul nem vesz részt a bizottság rendes ülésén, e 

 tisztségéért járó tiszteletdíja a következő hónapban 1 havi időtartamra 25 %-kal 

 csökken. 
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(4)  Igazolt távollétnek számít a betegség, és az önkormányzati, vis maior és karitatív 

 érdekből történő távolmaradás a polgármester igazolása alapján. Az igazolt távollétet a 

 jelenléti íven fel kell tüntetni.  

 

5. § 

 

Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1. 

napjától kell alkalmazni.   

 

 

Vasas Ágostonné        Kisari Zoltán 

jegyző          polgármester 

 

 

A rendelet elfogadásra került: 2012. 02. 13. 

A rendelet kihirdetésre került: 2012. 02. 14. 

 

 

Vasas Ágostonné jegyző 

 

Kisari Zoltán polgármester kérte Vasas Ágostonné jegyzőt, hogy adjon tájékoztatást a 

rendeletekhez kapcsolódó hatásvizsgálati kötelezettségről. 

 

Vasas Ágostonné jegyző előadta, hogy tavaly áprilisban került jóváhagyásra az új SZMSZ, 

melybe jogszabályváltozás okán beépítésre kerültek a rendeletek előkészítésével, azok 

hatályosulásával kapcsolatos feladatok. E feladathoz kapcsolódik a kiadott hatásvizsgálati 

lap, mely a társadalmi hatályosulást vizsgálja, s minden rendelet kísérője kell legyen. 

Megjegyezte, hogy számos eleme van a hatásvizsgálatnak, ezeket a jogszabály részletezi. 

Hozzátette, hogy három rendelet-tervezet kerül a mai ülésen a képviselő-testület elé, 

mindháromhoz készült ilyen hatásvizsgálat. 

 

Kisari Zoltán polgármester megköszönte a tájékoztatást, s hozzátette, hogy erre a fontos 

kötelemre figyelemmel lesz a képviselő-testület. 

 

 

4. Napirendi Pont 

a.) A „Stabilitási törvény” 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint javaslat az Önkormányzat 

saját bevételeinek megállapítására, illetve a „Stabilitási törvény” 3. § (1) bekezdése 

szerint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

meghatározására (írásos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy a napirendhez kapcsolódó előterjesztést minden 

képviselő megkapta. Előadta, hogy CXCIV. törvény 3., illetve 45.§-a rendeli el, hogy mit kell 

az önkormányzatoknak számításba venniük a lehetőségek és kötelezettségek 

vonatkozásában. Kijelentette, hogy az új szabályozás szerint a saját bevételek 50%-áig 

terhelhető az állami költségvetés, s mindez a terhelés a keletkeztetett kötelezettségek teljes 

kifutásának időtartamáig vizsgálandó.  
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Előadta, hogy az előterjesztés melléklete a könyvvizsgálók véleménye alapján átdolgozásra 

került; kikerült e témakör megállapítási köréből a programfinanszírozási hitel, hiszen azáltal 

nem keletkeztetünk éven túl nyúló kötelezettséget. Ez az 50%-os megállapítási keret számára 

könnyítést jelent.  

Összegzésül  elmondta, hogy a 2012-es évre vonatkozóan a költségvetés terhelhetőségét  

tekintve 10 MFt-ot meghaladó hitel-lehetősége adódna az önkormányzatnak, mellyel nem 

kívánnak élni. Kérte az ezzel kapcsolatos kérdés, észrevétel megtételét. 

Kijelentette, hogy az előterjesztés benyújtására az együttes bizottsági ülésen a felhatalmazást 

megkapta, kérte ezzel összefüggésben kérdések, észrevételek megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel, egyéb vélemény nem fogalmazódott meg, Kisari Zoltán 

polgármester szavazást rendelt el. 

 

Szavazás 

 

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

 

10/2012.(II.13.) 

Képviselő-testületi Határozat 

 

Tárgy: Ostoros Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot 

keletkeztető ügyletei fizetési kötelezettségeinek megállapítása  

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29. § (3) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján:  
 

1. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes 

szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében 

meghatározottak alapján 2012-2019. közötti időszakra szerinti saját bevételei 

alakulását e határozat melléklete szerint állapítja meg;  
 

2. Ostoros Község Önkormányzata 2012. évet megelőzően fejlesztési 

feladatokhoz hitel vett fel, adósságot keletkeztető szerződést kötött. 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2012-2019. 

évekre szóló fizetési kötelezettségeit e határozat melléklete szerint állapítja 

meg.   

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester
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Melléklet a 10/2012.(II.13.) számú képviselő-testületi határozathoz 

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettség bemutatása 

 Megnevezés 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Összesen 

Helyi adók 36800 36800 36800 36800 36800 36800 36800 36800 294400 

Osztalékok                   

Díjak, pótlékok 500 500 500 500 500 500 500 500 4000 

Vagyonhasznosítás 3400               3400 

saját bevétel  40700 37300 37300 37300 37300 37300 37300 37300 301800 

Saját bevétel 50% 20350 18650 18650 18650 18650 18650 18650 18650 150900 

Előző években 

keletkezet 

tárgyévi fiz köt  

7640 7686 7425 5969 3587 3450 3312 2420 54563 

OTP hitel                     

(útfelújítás, 

kegyeleti 

emlékhely 

kialakítás, felszíni 

csapadékvíz 

elvezetés) 

                 

                 

                 

                 

     Tőke   4111 4111 4111 2849        15182 

1. Összesen: 4111 4111 4111 2849        15182 

Porsche Bank                   

(közösségi busz)                 

     Tőke   409 455 194           1058 

2. Összesen: 409 455 194           1058 
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OTP hitel 

(település- 

fejlesztés)                   

     Tőke   3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 2385 24225 

    3.Összesen 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 2385 24225 

Tárgyévben 

keletkező fizetési 

kötelezettség 

                  

Fizetési  

kötelezettséggel 

csökkentett saját 

bevétel 12710 10964 11225 12681 15063 15200 15338 16230 109411 
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4. Napirendi Pont 

       b.) Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (könyvvizsgálói    

jelentéssel együtt) (írásos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy a napirend írásos előterjesztésének a 

könyvvizsgálói jelentés is része, melynek terjedelme jelzi azt a sok jogszabályi változást, 

mely az önkormányzati gazdálkodást érintette. Kijelentette, hogy az előterjesztés együttes 

bizottsági ülésen megtárgyalásra került, s megkapta a felhatalmazást a képviselő-testület elé 

történő benyújtásra. Elmondta, hogy az előterjesztés három fő pillérből áll: 1.) Költségvetési 

rendelet-tervezet 2.) Mellékletek 3.) Alátámasztó szövegrész. Ismertette, hogy változás van 

az előterjesztésben a korábbi évekhez képest, melyet tartalmilag a jogszabályi háttér 

megváltozása okozott. Négy új egysége van a költségvetésnek: 1.) Polgármesteri Hivatal 2.) 

Óvoda 3.) Alapszolgáltatási Központ 4.) Önkormányzat önálló elemi költségvetése. 

 

Elmondta, hogy a 296 MFt-os kiadási főösszeghez képest van egy 289 MFt-os bevételi 

lehetőség, s a két főszám különbözeteként jelentkezik több mint 7 MFt-os hiány, s ezt a 

hiányt kell év közben kezelni.  

 

Állást foglalt amellett, hogy a költségvetés tervezett szintje biztosítja az alap működtetési 

feltételeket, azonban ellentmondás is megfogalmazódik; a működéshez hiányzó költségek és 

a majd 100 MFt-os felhalmozási jellegű programok okán. Kijelentette, hogy ezekben a 

programokban az Önkormányzat 2011. évi áthozatokat is kezel. 

 

Előadta, hogy a jogszabályi megfelelés okán a könyvvizsgálat újabb elemet (II/16-os 

melléklet) javasolt beépítésre, mely a közvetett támogatásokat mutatja be. Megítélése szerint 

az önkormányzat a  működéséhez szükséges bevételi forrásokat számba vette (központi 

bevételek, saját bevételek), hitelt nem tervez, és a likviditási hitel az egyetlen olyan 

hitelforrás, amellyel a működési hiány átmenetileg finanszírozható. Állást foglalt amellett, 

hogy a jelzett hiánynak 2012. év végére el kell tűnnie az önkormányzat gazdálkodásából, ez 

vagy bevételnöveléssel, vagy kiadáscsökkentéssel érhető el.  Ezzel összefüggésben ismertette 

álláspontját, melyben 2013-ra nem az egyszeri bevételképzés lesz a cél, hanem szerkezetében 

kell változtatásokat eszközölnie az önkormányzatnak.  Jogos igény, hogy a II. félévben, 

amikor a még hiányzó sarkalatos jogszabályok megismerhetővé válnak, a feladatok 

értelmezését követően, azok költségvetésre gyakorolt hatását lemodellezve kell a szükséges 

intézkedéseket meghozni. 

 

Felhalmozási oldalon szólt a 78 MFt-os patakos pályázatról, kötelezettségként ismertette az 

ÖNO melletti telekvásárlás vételárát, a Szépasszonyvölgyi vis maior pályázat önerejét, s a 

művelődési ház épületének stabilizálásához szükséges kiadást. A költségvetés új elemeként 

ismertette, hogy bemutatásra kerülnek a költséghasználó helyek, s bemutatásra kerül a 

foglalkoztatási struktúra is. Vázolta a dologi kiadásokat, melyben szólt a működési kiadások, 

bevételek közötti különbségről,  továbbá az intézményi egyeztetésekről. Előre vetítette, hogy 

belátható időn belül az Alapító Okiratokon, az SZMSZ-en át kell vezetni a jogszabályok által 

indokolt változásokat, utalt pld. a kötelezettségvállalás menetére. 

 

Zárásként elmondta, hogy a kiadott mellékletsor bővült egy II/16-os melléklettel, mely 

beépült a rendeletbe, s bejelentette, hogy az előterjesztést mindhárom bizottság jóváhagyta. 
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Mindezek figyelembevételével kérte az előterjesztés elfogadását, melyhez készült 

hatásvizsgálati lap is. Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel nem fogalmazódott meg, felkérte Dr. Gál János könyvvizsgálót 

tegye meg szóbeli kiegészítéseit. 

 

Dr. Gál János könyvvizsgáló köszöntötte az ülés valamennyi résztvevőjét. Örül annak, hogy 

az önkormányzat jól látja a változásokat, melyeket a jogszabályi környezet változása okozott. 

Előadta, a könyvvizsgáló fő feladata, hogy a vizsgált szervezetnél áttekintse a bevételek 

alakulását,  valamint azt, hogy a jogszabályi előírásokat betartották-e, illetve, hogy hogyan 

alakult a szervezet működése. E három szempont mentén történt a szervezet vizsgálata, 

mely többszöri egyeztetés, személyes találkozás eredményeként zajlott. Kifejtette, hogy 

rendkívül bonyolulttá vált a rendszer, sok új jogszabály jelent meg az év végén. 

Legfontosabb cél az, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitása biztosítható legyen, 

emellett látható, hogy az önkormányzatnak magának kell  biztosítania saját működését és 

ehhez megfelelő tőkét. Felhívta a figyelmet arra, hogy a működési költség minden 

önkormányzatnál probléma, a dologi kiadások jelentős összeget képviselnek. Kijelentette, 

hogy a könyvvizsgálói jelentés elkészült, része az előterjesztésnek. Remélve a hosszú távú 

együttműködést megköszönte a figyelmet. 

 

Kisari Zoltán polgármester köszönte Dr. Gál János könyvvizsgáló kiegészítéseit.  

 

Mivel kérdés, észrevétel, egyéb javaslat nem fogalmazódott meg, a Pénzügyi és 

Településüzemeltetési Bizottság, a Szociális és Közoktatási Bizottság, valamint az 

Ellenőrzési, Jogi és Ügyrendi Bizottság egyetértése mellett a 2012. évi költségvetési rendelet-

tervezetet elfogadásra javasolta. 

 

Szavazás 

 

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

 

Ostoros Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2012. (II.14.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2012. évi költségvetéséről 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 24. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben 

és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat – az 

alábbi rendeletet alkotja:  

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed: 

a) Ostoros Község Önkormányzatára,  

b) a Polgármesteri Hivatalra, 

c) az Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervekre 

(Alapszolgáltatási Központ, Napköziotthonos Óvoda). 
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2. § 

 

(1) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének összesített 

bevételi főösszegét  289 406 ezer Ft-ban 

kiadási főösszegét  296 775 ezer Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A 2012. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi 

mérlegét, az Önkormányzat összesített létszámadatait, illetve a közfoglalkoztatottként 

alkalmazni tervezett létszámot a I.1. számú melléklet tartalmazza. 

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszeg 7 369 e Ft hiányt tartalmaz. 

 

(4) Az Önkormányzat a hiány rendezésére 7 369 e Ft külső forrást irányoz elő. A külső 

forráshoz szükséges az Önhiki-pályázat benyújtása, amelyről az Önkormányzat 

későbbi időpontban hozza meg döntését. Elbírálásig a rendelkezésre álló folyószámla-

hitelkeret nyújt fedezetet. Az Önhiki-pályázat eredményének ismeretében egyes 

kiadási előirányzatok átcsoportosításáról vagy zárolásáról szükséges intézkedni.  

 

(5)  Az Önkormányzat összevont előirányzat-felhasználási tervét az I.2. melléklet 

tartalmazza. 

 

3. § 

 

Az Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét, az Önkormányzati 

szakfeladatokon foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és az önkormányzati 

közfoglalkoztatottak létszámát a II.1 melléklet tartalmazza. 

 

  

4. § 

 

(1) Az Önkormányzat sajátos működési bevételeit a II.2. melléklet tartalmazza. 

 

(2) Az Önkormányzat támogatási bevételeit a II.3. melléklet tartalmazza. 

 

(3) A támogatás értékű működési bevételeket a II.4., a támogatás értékű felhalmozási 

bevételeket a II.5. melléklet tartalmazza. 

 

(4) A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket a II.6. melléklet tartalmazza. 

 

5. § 

 

(1) Az Önkormányzat működési kiadásait a II.7. melléklet tartalmazza. 

 

(2) Az Önkormányzat szociális kiadásait a II.8. számú melléklet tartalmazza. 

 

(3) A működési célra államháztartáson belülre és kívülre átadott pénzeszközöket a II.9.  

számú melléklet tartalmazza. 
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(4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a II. 10., felhalmozási célra átadott kiadásait 

a II.11. melléklet tartalmazza. 

 

(5)  A 2012. évben esedékes hitel- és kölcsöntörlesztéseket, az Önkormányzat 

kezességvállalásait a II.12. melléklet tartalmazza. 

 

(6) Az Önkormányzati költségvetés  

a) működési célú tartaléka        6.650 e Ft,  

b) felhalmozási célú tartaléka      972 e Ft 

 a II.13. melléklet szerint.  

 

6. § 

 

(1) Az Önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási tervét a II.14. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti 

bontásban és összesítve a II.15. melléklet tartalmazza. 

 
(3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a II.16. melléklet részletezi. 

 

7. § 

 

(1) A Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi mérlegét, az engedélyezett létszámot és a 

közfoglalkoztatottak létszámát a III.1. melléklet tartalmazza. 

  

(2) A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a III.2. melléklet tartalmazza. 

 

(3) A Polgármesteri Hivatal szociális kiadásait a III.3. melléklet tartalmazza. 

 

(4) A Polgármesteri Hivatal 2012. évi előirányzat-felhasználási tervét a III.4. számú 

melléklet tartalmazza. 

 
8. § 

 

(1) A Napköziotthonos Óvoda pénzforgalmi mérlegét, az engedélyezett létszámot és a 

közfoglalkoztatottak létszámát a IV.l. melléklet tartalmazza  

 

(2) A Napköziotthonos Óvoda 2012. évi előirányzat-felhasználási tervét a IV.2. számú 

melléklet tartalmazza. 

9. § 

 

(1) Az Alapszolgáltatási Központ pénzforgalmi mérlegét, az engedélyezett létszámot és a 

közfoglalkoztatottak létszámát a V.l. melléklet tartalmazza  

 

(2) Az Alapszolgáltatási Központ 2012. évi előirányzat-felhasználási tervét a V.2. számú 

melléklet tartalmazza. 
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     10. § 

 

(1) A jóváhagyott előirányzatokon belül az átcsoportosítás az Szervezeti és Működési 

Szabályzat szerint történhet. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítás többletkiadással nem járhat. 

 

(3) Az átcsoportosításokról, illetve az év közben engedélyezett pótelőirányzatokról a 

polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet módosításával az 

Önkormányzat dönt. 

 

    11. § 

 

(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát – a jogszabályi 

előírások betartása mellett - a polgármesterre átruházza. 

 

(2) A tartalék felhasználásáról a polgármester köteles az Önkormányzatnak beszámolni. 

 

  12. § 

 
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a képviselő-testületi döntéseknek 

megfelelő, finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések, 

nyilatkozatok aláírására. 

  

(2) A Képviselő-testület a költségvetés előirányzatainak megalapozásához szükséges 

rendeleteket elfogadta. 

  

(3) A képviselők tiszteletdíját külön önkormányzati rendelet állapítja meg.   

 

(4) A köztisztviselők cafeteria-keretének mértékét a köztisztviselők jogállásáról szóló 

1992. évi XXIII. törvény határozza meg.     

 

 

13. § 

 

(1)Az éves költségvetés végrehajtását 

 az Önkormányzatra vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzatban, 

valamint az intézmények alapító okiratában előírt és részletezett 

feladatkörökben, 

  a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű 

használata követelményeinek érvényesítésével,  

 a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával  

kell biztosítani. 

(2) Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt, valamint az  önállóan 

működő költségvetési szervek vezetőit a 2012. évben előírt bevételek és jóváhagyott 

kiadások teljesítésére. 
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14. § 

(1) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1. 

napjától kell alkalmazni. 

 

(2) A rendelet kihirdetésével az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának átmeneti 

szabályozásáról szóló 20/2011. (XII.13.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 

(3) A rendelet kihirdetéséről, a költségvetési szervek értesítéséről – a jóváhagyott bevételi 

és kiadási előirányzatokra vonatkozóan – a jegyző gondoskodik.  

 

 

 

 Kisari Zoltán        Vasas Ágostonné 

 polgármester                      jegyző 

 

A rendelet elfogadásra került: 2012. február 13. 

A rendelet kihirdetésre került: 2012. február 14. 

 

 

Vasas Ágostonné 

        jegyző 

 

4. Napirendi Pont 
c.) Javaslat a 2012. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedésekre (írásos anyag a 

mellékletben) 
 

Kisari Zoltán polgármester elővezette, hogy az előterjesztést az együttes bizottsági ülés 

tárgyalta. Célja, hogy a korábban elfogadott költségvetési rendelet végrehajtását segítse, s a 

probléma megoldás irányát meghatározza. Megjegyezte, hogy összetett javaslatról van szó, 

prioritásokról, melyek sokirányú feladatot tartalmaznak, s melyek mentén lépések megtétele 

szükséges. Kért Vasas Ágostonné jegyzőt tegye meg kiegészítéseit a napirenddel 

összefüggésben. 

 

Vasas Ágostonné jegyző röviden elemezte a javaslatban rögzített feladatokat, melyben 

kiemelte, hogy a szigorú takarékosság elve évek óta meghatározója az önkormányzat 

gazdálkodásának. Kijelentette, hogy az elv alkalmazása során olyan szintre jutottak, hogy 

havonta, negyedévente kénytelenek felülvizsgálni, értékelni a felhasználásokat akár a 

közüzemi, akár a dologi kiadásokat illetően, mert a megadott keret nem léphető át. Előadta, 

hogy az intézményi működést szigorúan át kellett tekinteni, a felülvizsgálat megtörtént. 

Elmondta, hogy a közösségi háznál teljes tartalékszintre áll az intézmény,  a szolgáltatásai 

átköltöztetésre kerültek az Alapszolgáltatási Központ, valamint a Polgármesteri Hivatal 

épületébe, s a két alkalmazott munkaköre is átszerveződött. Beszámolt arról, hogy az 

Alapszolgáltatási Központnál is történtek szigorítások; gépjárműfutás maximalizálása, 

átszerveződtek munkakörök, s cél volt, hogy a megváltozott igényekhez kellett igazítani az 

intézményi munkaköröket. Ismertette, hogy a Polgármesteri Hivatalnál is megindult az 

átszervezés. Április 15-ével a Kormányhivatalhoz kerül át a szabálysértés, s folyamatosan 

jelennek meg azok a jogszabályok, melyek a további átalakítást célozzák, figyelemmel a  

2013. január 1-jével létrejövő járási rendszerre. 
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Elmondta, hogy végfázisába kerül a diákkonyha, illetve az üzemélelmezés vállalkozásba 

adásához készülő pályázat, s szólt a védőnői szolgálat átköltöztetéséről. További 

takarékossági intézkedés a Kisbíró községi kiadvány felfüggesztése, valamint a 

nagyrendezvények pályázati segítséggel történő megvalósításának igénye. Szólt az 

adóbehajtásról, melynél mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a legtöbb 

adókintlévőség behajtható legyen. 

Elmondta, hogy az alapfokú oktatás jövőjéről márciusig ki kell alakítania az 

önkormányzatnak a koncepcióját, ehhez Eger város ütemtervet ígért. 

 

Kisari Zoltán polgármester köszönte a kiegészítést. Az oktatás témaköréhez hozzáfűzte, 

hogy 2013. január  1-jétől nem az önkormányzat a feladat címzettje, bár meg kell kezdeni a 

2012-2013-as oktatási évet. A témával kora tavasszal foglalkozni kell. Kérte kérdés, 

észrevétel, javaslat megtételét. 

 

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

a költségvetés végrehajtását segítő intézkedésekről szavazást rendelt el. 

 

Szavazás 

 

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

 

11/2012. (II.13.) számú  

Képviselő-testületi Határozat 

 

Tárgy: A 2012. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedések 

 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A 2012 évre szóló költségvetésből megállapítható, hogy az Önkormányzat csak 

alapszinten és működési hitel felvételével – tudja biztosítani az önállóan működő 

költségvetési szervek valamint a Polgármesteri Hivatal működését és a település 

üzemeltetését. 

 

Mind a bevételi, mind a kiadási oldal rendkívül feszített, amely tervszerű és fegyelmezett 

végrehajtást igényel.  

Ostoros Község Képviselő-testülete a 2012. évre elfogadott költségvetés eredményes 

végrehajtása érdekében az alábbiakat határozza: 

 

1.) A végrehajtás során a kiadások teljesítésénél a szigorú takarékosság elvét kell 

érvényesíteni. Szükséges a felhasználás folyamatos figyelemmel kísérése, 

monitorozása.  

 

       Felelős: jegyző, gazdasági vezető 

       Határidő: folyamatos 

 



 16 

2.) A gazdálkodást 2012. évben úgy kell folytatni, hogy 2013. január 1. napjára a 

költségvetés működési hiánymentes legyen. 

  

Felelős: polgármester, jegyző 

 Határidő: folyamatos  

 

3.) Át kell tekinteni az intézmények működését és további racionalizálásokat kell 

végrehajtani:  Ennek érdekében: 

 

a) A fel nem töltött létszámhelyek zárolásra kerülnek. 

 

 Felelős: jegyző 

 Határidő: azonnal 

 

b) A II. félévben – a jogszabályi változások ismeretében – a Járási Hivatalok 

megalakulásával kapcsolatos feladatátcsoportosításnak megfelelve a Polgármesteri 

Hivatal létszámát úgy kell meghatározni, hogy 2013. január 1. napjával a hivatal 

már az új feladatokhoz igazított létszámmal működjön és csak olyan többletkiadás 

keletkezzen, ami az átszervezés során visszaigényelhető.  

 

 Felelős: polgármester, jegyző 

 Határidő: 2012. augusztus 31. 

   

c) Pályázatot kell kiírni a Diákkonyha és üzemélelmezés vállalkozásba adásához. 

 

 Felelős: polgármester, jegyző 

 Határidő: 2012. március 30. 

 

d) A Közösségi Ház működését a fenntartó korlátozza. Fűtési idényben csak 

rendkívül indokolt esetben – a polgármester engedélyével – tartható rendezvény. A 

Közösségi Házban – a falu-tv helyisége kivételével - csak temperáló fűtés 

működhet. 

 

A közösségi programokat, civil közösségeket és a hatósági szolgáltatásokat a fűtési 

idényben át kell helyezni az Önkormányzat tulajdonában lévő intézményekbe 

(Napközi Otthon, Általános Iskola, Alapszolgáltatási Központ és a Polgármesteri 

Hivatal épületébe). 

 

A mozgókönyvtár és az e-Magyarország Pont összehangolt nyitva tartással a 

Polgármesteri Hivatal épületében működik. 

 

A Védőnői Szolgálat az Általános Iskola épületében kialakított helyiségekben 

lássa el feladatát. 

 

A Kisbíró községi kiadvány kiadása átmenetileg felfüggesztésre kerül. 
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A község nagy rendezvényeihez szükséges forrásokat elsősorban pályázatokon 

nyert forrásokból, illetve támogatásokból kell biztosítani. 

 

Felelős:    polgármester, jegyző 

 Határidő: 2011. április 30. 

 

e) Az Alapszolgáltatási Központ működését racionalizálni kell, a munkaköröket és  

az elvégzendő feladatokat az igényekhez szükséges igazítani.  A szociális 

feladatokat ellátó gépjármű vezetői osztott munkakörben foglalkoztathatók. Az 

autó átlagosan napi 30 km-t futhat, a költségeket ennek megfelelően kell 

megtervezni. A szociális segítő munkakörét a polgármesterrel/jegyzővel történt 

egyeztetés alapján egyéb feladatok végzésével ki kell egészíteni.  

  

4.) Az ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételeket elkülönítetten kell 

nyilvántartani. A bevételből a költségvetésben meghatározott felhalmozási és 

beruházási célra biztosítható az önerő, az esetlegesen ezen felül befolyó bevételről a 

Képviselő-testület egyedi döntéssel határoz.  

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: értelemszerűen 

 

5.) Fokozott figyelmet kell fordítani valamennyi adónem vonatkozásában az 

adókintlévőségek behajtására.  Az elévült adótartozásokat törlés céljából évente a 

költségvetéssel egyidejűleg a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.  

 

 Felelős:     jegyző   

Határidő: folyamatos,  illetve 2013. február 15.    

 

6.)  Koncepciót kell kialakítani az alapfokú oktatás 2012/13. tanévben történő 

működtetésére vonatkozóan.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: március 30.  

 

7.) Településünk rendezettebbé tétele, külső megjelenésének javítása, tisztasága, 

vagyonának megóvása érdekében – a településőri szolgálat bevonásával - fokozni kell 

a környezetet szennyezőkkel szembeni fellépést (lakókörnyezet rendben tartásának 

elmulasztása, illegális hulladék-elhelyezés, stb.). A szakbizottság sajátos eszközeivel 

(helyszíni bejárások, jelzés) segítse elő az  alkalmazott szankcionálás hatékonyságát. 

 

 Felelős: PTÜF Bizottság elnöke, jegyző 

 Határidő: folyamatos  

 

8.) A sikeres pályázati eredmények és pénzügyi lehetőségek függvényében át kell 

szervezni a település nagyrendezvényeit, valamint a nemzetközi testvérkapcsolat ez 

évi programjait. Javaslatot kell tenni esetleges racionalizálásra.  
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 Felelős: polgármester, művelődésszervező 

Határidő: 2011. május 31. 

 

9.) A külsős Alapítványok – a költségvetésben biztosított keret erejéig – csak abban az 

esetben részesíthetők támogatásban, amennyiben ellátotti körük Heves megyére 

kiterjed és az általuk megfogalmazott támogatási igény konkrétan Heves megyei 

célhoz köthető. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

5. Napirendi Pont 

Javaslat az óvodavezetői állás pályázati kiírására (írásos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester előzményként elmondta, hogy az Óvoda életében is eltelt 5 

tartalmas év, ezért adott határidőre óvodavezetői pályázat kiírását kell elvégezni. Emiatt 

útjára kell indítani a pályázati kiírás feltételeit azon kötelmekkel, melyre az írásos 

előterjesztés indoklási része is utal. Saját honlapon, valamint szakminisztériumi honlapon is 

meg kell jelennie a kiírásnak. Megjegyezte, hogy az óvodavezetői kinevezése a jelenlegi 

óvodavezetőnek 2012. augusztus 31-ig szól. 

Kérte az előterjesztés megvitatását, kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Vasas Ágostonné jegyző hozzátette, hogy ahhoz, hogy megfeleljen az önkormányzat a 

jogszabályoknak a következő 5 év július 31. napjával jár majd le. 

 

Kisari Zoltán polgármester kérdés, észrevétel, egyéb javaslat nem lévén az óvodavezetői 

állás pályázati kiírásáról szavazást rendelt el. 

 

Szavazás 

 

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

 

12/2012. (II. 13.) számú 

Képviselő-testületi Határozat 

 

Tárgy: Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői pályázat kiírása 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló és módosított 

1990. évi LXV. törvény 10. §. (1.) bekezdés b. pontjában, valamint a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló és módosított 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) és 23. § (1) 

bekezdésében, a közoktatásról szóló és módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) 

bekezdés e. pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló hivatkozott törvény 

végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 5. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat által fenntartott 

óvodavezetői állás betöltésére – az alábbi feltételekkel – pályázatot ír ki: 
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1.) A pályázatot meghirdető szerv: 

Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3326 Ostoros, Hősök tere 4. 

2.) Meghirdetett munkahely: 

Napköziotthonos Óvoda 

3326 Ostoros, Szent István tér 1. 

óvodavezető 

3.) Képesítési és egyéb feltételek 

- felsőfokú óvodapedagógus végzettség 

- 10 év óvodapedagógus gyakorlat 

Előny: vezető óvodapedagógusi szakképzettség 

4.) Juttatások, illetmény, pótlék, egyéb: 

- Állás betölthetőségének időpontja: 2012. szeptember 1. 

- A megbízás 5 évre, 2017. július 31-ig  szól 

- Pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31. 

- A pályázat elbírálásának módja: A pályázatot a Képviselő-testület bírálja el. 

- Csatolandó: 

 Oklevelek másolata 

 Erkölcsi bizonyítvány 

 Szakmai önéletrajz 

 Vezetési program 

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 

hozzájárul 

- Illetmény: Kjt. szerint. 

- Vezetői pótlék 

- Szolgálati lakást biztosítani nem tudunk 

- A pályázat beadásának formája: írásban két azonos tartalmú, azonos 

mellékletekkel ellátott példányban. Egy példányt nem kérünk összefűzni, a 

pályázatot az írásos anyaggal megegyező tartalmú CD-n is kérjük beadni. 

- Pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Ostoros Község 

Önkormányzata – Kisari Zoltán polgármester (3326 Ostoros, Hősök tere 4.) címére 

történő megküldésével vagy személyesen zárt borítékban.  

- A pályázattal kapcsolatosan további információt Szerencsi Anita nyújt a  36/356-

010 telefonszámon.  
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatnak a Kormányzati 

Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján, az Oktatási 

és Kulturális Közlönyben és a település honlapján történő közzétételére, illetve a 

további szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: a) Az Okt. és Kult. Közlönybe hirdetés feladására: azonnal 

b) A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán és az 

önkormányzat honlapján történő közzétételre, az Oktatási és 

Kulturális Közlönyben való megjelenéstől számított három 

munkanapon belül.  

Felelős:  Kisari Zoltán polgármester 
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6. Napirendi Pont 

Egyebek 

 

6.1) Rendelet-tervezet a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi 

csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló 21/2011. (XII. 13.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére (írásos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester elővezette, hogy a képviselő-testület a korábban hatályos 

jogszabálynak megfelelően alkotta meg árhatósági jogkörében rendeletét, azonban 2011. 

december 31-én kihirdetett jogszabály megszüntette az önkormányzatok ezen jogát. Ezáltal e 

területen az árhatósági jogkörök megvonásra kerültek, s a törvénynek megfelelően 

miniszteri hatáskörbe kerülnek.  Kijelentette, hogy ezért szükséges a rendelet hatályon kívül 

helyezése, melyhez minden képviselő megkapta a VÍZMŰ átmeneti időszakra vonatkozó új 

szabályok szerint kikalkulált indítványát is, amely kedvezőbb, mint amit az önkormányzat 

korábban megállapított. 

Hozzátette, hogy rendeletről lévén szó hatástanulmány készült, melyet minden képviselő 

megkapott. 

Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Vasas Ágostonné jegyző előadta, hogy két ilyen rendeletet hagyott jóvá a képviselő-testület 

december hónapban; 1.) szemétszállítási díj 2.) vízdíj. A vízdíj átkerült miniszteri hatáskörbe, 

azonban mivel december 31-én került kihirdetésre az ide vonatkozó törvény, a hatósági ár 

miniszteri megállapításáig a szolgáltató nettó 4,2%-kal emelheti a vízdíjat. A miniszteri ár 

még nincs meg. 

Kijelentette, hogy a hulladékgazdálkodási rendelet nem került a képviselő-testület elé az 

alábbiak miatt; a szolgáltatást érintő új szabályozás szerint a szolgáltató nem térhet el a 2011-

es ártól. Az ostorosi szolgáltató, a PEVIK Kft tagja egy olyan szervezetnek, akik a 

minisztériumhoz fordultak kezdeményezésükkel  egy inflációt követő áremelés szolgáltatási 

árba történő beépíthetősége miatt. Emiatt a PEVIK Kft. egy kis türelmet kér, hiszen a 

számlázás negyedévet követően történik, addig kiderül, hogy történik-e változás érdemben. . 

Véleménye szerint a rendelet visszavonása hamarosan képviselő-testület elé kerül, hiszen 

nem lesz árhatósági jogköre az önkormányzatnak. 

 

Kisari Zoltán polgármester köszönte a kiegészítést. Előadta, hogy a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ügyében az önkormányzat tárgyalni fog a PEVIK Kft-vel. Hozzátette, hogy a 

hulladékdíjjal összefüggő jogszabályváltozás is kedvező, pozitív hatású döntést 

eredményezne. Az országban e közüzemi díj vonatkozásban óriási a szórás, ebben a 

központi akarat  egységet kívánt teremteni azzal, hogy a 2011. évihez képest nem emelhető a 

szolgáltatás díja. Ez azonban azokat is sújtja, akik alacsonyan tartották díjaikat és még a 

ténylegesen jelentkező költségeiket sem építhetik be. 

 

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

a rendelet-tervezetről szavazást rendelt el. 

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (6:0:0) elfogadták az alábbi rendeletet: 
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Ostoros Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2012.(II.14.) önkormányzati rendelete 

a 21/2011. (XII.13.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. tv. 65. § (1) bekezdése, valamint 76. § (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi 

rendeletet alkotja: 

1. § 

A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért 

fizetendő díjak megállapításáról szóló 21/2011. (XII.13. ) önkormányzati rendeletet hatályon 

kívül helyezi.  

2. § 

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1. napjától 

kell alkalmazni. 

 

Kisari Zoltán       Vasas Ágostonné 

polgármester        jegyző 

 

A rendelet elfogadásra került: 2012. február 13. 

A rendelet kihirdetésre került: 2012. február 14. 

 

Vasas Ágostonné jegyző 

 

 

6.2.)  Javaslat a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatára (írásos anyag a 

mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester röviden előadta, hogy a 2 éves felülvizsgálat jogszabályi 

kötelem, melyben külső cégtől kérték meg a munka elvégzését. Véleménye, hogy a 

megállapítások helytállóak, néhány korrekció azonban szükséges; az állati tetemekkel 

összefüggő feladatellátás regionális kistérségi rendszerben valósul meg, s a kommunális 

hulladékkal szintén a regionális hulladékgazdálkodási társulás keretében látjuk el az ide 

vonatkozó feladatokat. Hozzátette, hogy a jelentés minden képviselő részére megküldésre 

került, s e két kiegészítéssel kéri annak elfogadását. 

Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

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

a terv felülvizsgálatról – a két kiegészítéssel együtt – szavazást rendelt el. 

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (6:0:0) elfogadták az alábbi határozatot: 
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13/2012. (II.13.) számú  

Képviselő-testületi Határozat 

 

Tárgy: Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület Ostoros Község Helyi Hulladékgazdálkodási Tervének 2 éves 

felülvizsgálatáról készült beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal, illetve 2013. december 31.  

Felelős: polgármester 

 

 

1. sz. melléklet 

 

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 

 

FELÜLVIZSGÁLATI BESZÁMOLÓ 

 

OSTOROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 

Környezetvédelmi és Területfejlesztési Kft. 
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Bevezetés 

 

 

Jelen beszámoló az egyedi hulladékgazdálkodási tervben rögzített 

célok megvalósulását elemzi, és szükség esetén kiegészíti ill. módosítja 

azt. A hulladékgazdálkodási terv báziséve 2004.  

Rendelkezésre állnak, a beszámolóban szerepelnek a 2008-2011 évi 

települési szilárd hulladék mennyiségi adatai. 

 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII. törvény 37 § (1) bekezdés 

értelmében „A különböző szintű hulladékgazdálkodási terveket 

kidolgozói, 6 évre készítik el és kétévente felülvizsgálják. 

 

A 2008 évtől terjedő időszakra vonatkozó beszámoló az Ostoros Község 

Önkormányzata (3326 Ostoros, Hősök tere 4. 

KÜJ: 1000159293) felkérésére készült, mivel az előző két évről beszámoló 

nem készült, a lerakó bezárása végett. 

 

 

A beszámolót az előző két éves beszámolóra építve az abban szereplő 

feladatok végrehajtását is figyelembe véve az alábbi 

dokumentációban teljesítjük: 

 

A jelenlegi beszámolóban Novaj település már nem szerepel, mivel az 

közigazgatásilag is függetlenül működik Ostorostól. 

 

A dokumentációt az Önkormányzat megrendelésére az ÉKE 

Környezetvédelmi és Területfejlesztési Kft (1063 Budapest, Bajnok u. 13.) 

készítette el. 

 

Ostoros Község Önkormányzat területén a vonatkozó jogszabály 

szerint a hulladéklerakó 2009. július 15-én bezárásra került. 
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A dokumentáció tartalmi szerkezete az alábbiak szerint került 

összeállításra: 

 

 

 

1. Alapadatokban bekövetkezett változások 

 

2. Vonatkozó jogszabályi változások ismertetése 

 

3. Az Ostoros Község Önkormányzatának hulladékgazdálkodási 

tevékenységében bekövetkezett változások ismertetése és 

értékelése 

 

4. A 2008-2009 valamint 2010-2011 évi hulladékadatok ismertetése 

 

5. Cselekvési program 

 

6. Felhagyás után elvégzendő feladatok 

 

 

1. Alapadatokban bekövetkezett változások 

 

 

 Az Önkormányzat alapadataiban jelentős változás nem történt, 

csak a bevezetőben említett az előző beszámolóval kapcsolatos Novaj 

települési különválása. 

 

 

2.  Vonatkozó jogszabályi változások ismertetése 

 

 

A tervkészítés óta eltelt időszakban az alábbi hulladékgazdálkodással 

foglalkozó jogszabályi változások következtek be: 

 

 

Törvények: 

 

2000. évi XLIII. hulladékgazdálkodási törvény, 
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Rendeletek: 

 

 

 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet, a hulladékok jegyzékéről, 

 

 

20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet, a hulladéklerakással, valamint a 

hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és a 

 feltételekről 

 

 

 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet, a veszélyes hulladékkal  

  kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, 

 

 

 126/2003.(VIII.15.) Kormányrendelet a hulladékgazdálkodási  

  tervek részletes tartalmi követelményeiről, 

 

 

 241/2001. (XII.10.) Kormányrendelet, a jegyző    

  hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről, 

 

 

271/2001. (XII.21.) Kormányrendelet, a hulladékgazdálkodási 

bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának 

módjáról, 

 

 

 164/2003. (X.18.) Kormányrendelet, a hulladékkal kapcsolatos 

  nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről, 

 

 

192/2003. (XI.26.) Kormányrendelet, a veszélyes hulladékokkal 

  kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet módosításáról. 
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3. A Ostoros Község Önkormányzatainak hulladékgazdálkodási 

tevékenységében bekövetkezett változások ismertetése és értékelése 

 

 

2009. július 15-én  bezárásra került a települési hulladéklerakó.  

 

Az elmúlt időszakhoz lényegi változás, hogy a beszámoló csak 

Ostoros községre vonatkozik, Novaj adatai nem szerepelnek benne. 

 

 

A településen a hulladékszállítást a lerakó üzemeléséig Demkó 

Miklós (3327 Novaj, Bajcsy u. 4.) végezte szerződéses alapon. 

Engedélyszám: 015118-014/2004 

 

Az Önkormányzat a lerakó bezárása után a Pevik Közüzemi és 

Szolgáltató Kft.-vel (3250 Pétervására, Tisztisor u. 29.) szerződött a 

hulladékszállítási feladatok ellátására. Engedélyszám: 016783-007/2009, 

004223-009/2010. 

 

 

4. Hulladékadatok ismertetése 

 

 

HULLADÉK EWC 

 

MENNYISÉG (tonna) 

 

2008 

 

2009 

 

Nem veszélyes hulladékok 

 

Kevert települési szilárd 

hulladék 

 

200301 

 

1080 705 

 

Kevertépítkezési és bontási 

hulladék 

170904 280 350 
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HULLADÉK 

 

EWC 
MENNYISÉG (tonna) 

2010 2011 

 

Nem veszélyes hulladékok 

 

Kevert települési szilárd 

hulladék 

 

200301 551,04 550,98 

Lomtalanításból származó 

hulladék 

 

200307 23 27,70 

Szelektív Hulladék 

(műanyag, fém papír) 

 

150102 

150101 

150104 

5,88 7,10 

 

 

 

5.  Az elérendő hulladékgazdálkodási célok, a cselekvési program 

meghatározása 

 

 

A legfontosabb célok: a hulladékok keletkezés csökkentési és 

hasznosítási lehetőségeinek feltárása, amik a következők: 

 

- A hulladék keletkezésének mennyiségi csökkentése, 

 

- A hasznosítási lehetőségek kiaknázása, 

 

- Környezetkímélő szempontok figyelembe vétele, 

 

- Lakossági tudatformálás 

 

 

5.1. Az országos tervekben is nagy jelentőséggel bíró hasznosítási 

feladat a szelektív hulladékgyűjtési infrastruktúra bevezetése. A 

települési szilárd hulladékok esetében, mint például a papír, üveg, 

fém, műanyag hulladékfrakciókat lehetőleg elkülönítve kell 

begyűjteni a másod nyersanyag visszanyerésére. 
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5.2.  Fontos, hogy lerakásra csak a nem hasznosítható hulladékáramok 

kerüljenek. Mind emellett az Önkormányzatnak közvetlen módon 

nem feladata a keletkező hulladékok hasznosítása, viszont a 

jogszabályi kötelezettségek betartása miatt terveznie kell a jövőre 

vonatkozó hasznosításai céljait is. 

 

 

 

5.3. Hulladékgyűjtő szigetek nem kerültek ugyan kialakításra. A 

lakosságtól azonban havonta egyszer zsákos formában begyűjtik 

a lakosság által szelektíven gyűjtött (papír, műanyag stb.) 

hulladékot. Ez már egy bevált, jól működő rendszer a településen. 

A felnőtt lakosság az Önkormányzat részéről tájékoztatva van 

arról, hogy ezzel a szelektív gyűjtési módszerrel a keletkezett  

hulladékok nagy részét újra lehet hasznosítani és ez 

költségcsökkentést eredményez. 

 

 

 

5.4. A településeken az egészségügyi ellátásból származó veszélyes 

hulladékok gyűjtését és elszállítását a háziorvos szerződéses 

alapon külsős céggel végezteti el. Az önkormányzat részére 

veszélyes hulladékkal kapcsolatos adatot nem szolgáltat. 

 

 

 

5.5. Az elhullott állati tetemek gyűjtését nem végzi, mert tagja az 

Önkormányzat a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társulásnak, és ennek keretében végzik az állati tetemek 

ártalmatlanítását. 

 

 

 

5.6. Az illegális lerakók felszámolását az anyagi erőhöz mérten 

folyamatosan végzi az önkormányzat.  
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6.  Felhagyás utáni teendők 

 

 

A 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 3.számú melléklete előírja, hogy a 

bezárt hulladéklerakó utógondozását a tulajdonosnak kell végezni. 

 

A hulladéklerakó végleges rekultivációja még nem történt meg. 

A rekultiváció elvégzését a térségi hulladékgyűjtő rendszer 

megépítésével folyamatosan, erre kijelölt cég fogja elvégezni. Erre 

biztosíték az Önkormányzat szerződése mely a hulladékgyűjtési 

rendszerhez való csatlakozásra vonatkozik. 

 

A települési hulladéklerakó utógondozása a végleges rekultivációig, a 

hulladéktest formálása olyan vastagságú földréteggel való letakarása, 

hogy a hulladék szabadon ne látszódjék. A hulladéktest formálását, 

tömörítését, valamint a földtakarást az Önkormányzat elvégeztette. 

Jelenleg a hulladék nem látszódik.  

 

 

(A hulladék halomról több fényképfelvétel készült, ami megküldésre 

került T. Hatóság felé.) 

 

 

 

A hulladéklerakó őrzése állandó jelleggel nem megoldott. Az 

Önkormányzat részéről időszakonként történik ellenőrzés. A 

dokumentáció elkészítéséig illegális lerakás nem történt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 Összefoglalás 

 

 

 

 Az önkormányzat a cselekvési program előirányzatait igyekszik 

minél nagyobb arányban teljesíteni. Ennek természetesen gátjai 

egyrészt a financiális nehézségek valamint a lakosság hozzáállásának 

függvénye. 

 

Az Önkormányzat a jövőben tervezi pályázatok adta lehetőségek 

kihasználását. Jelenleg egy Fenntartható Fejlődéssel kapcsolatos 

anyagot nyújtottak be. 

 

 

Az  Önkormányzat alapító tagja a Heves megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulásnak, melynek keretében prioritást élvez a 

nagy hulladékgyűjtési rendszerhez való csatlakozás folyamatának végig 

vitele és ennek folyamatos működtetése. 

 

 

A végleges rekultiváció után az Önkormányzat a rendeletekben előírt 

feladatokat (mérés, jelentési kötelezettségek stb.) elvégzéséről 

gondoskodik. 
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6.3)   Javaslat az elévült és behajthatatlan adókövetelések törlésére (írásos anyag a 

mellékletben) 

 

 

Kisari Zoltán polgármester elővezette, hogy az előterjesztést az együttes bizottsági ülés is 

tárgyalta, célja reálisabb képalkotás az önkormányzat adóerő-képességéről. Kérte Vasas 

Ágostonné jegyzőt, tegye meg a napirenddel összefüggő szóbeli kiegészítéseit. 

 

Vasas Ágostonné jegyző beszámolt arról, hogy nagyon sok adókintlévőséget görgetnek 

maguk előtt, s azon számítási módoknál, ahol az adóerő-képességet vizsgálja a központi 

költségvetés, ott az rontja az önkormányzat pozícióját. Megjegyezte, hogy a 2002.12.31.-

2005.12.31. terjedő időszakot tekintették át. Számtalan olyan cég van (melyeknél minden 

esetben cégkivonat bekérése is megtörtént), ahol csődeljárás, megszűnés következett be, 

valamint az 5 éven túli tartozások esetében, akik meghaltak, elköltöztek, ismeretlenné vált a 

lakcím. Állást foglalt amellett, hogy igyekszenek mindent megtenni a behajtás 

eredményessége érdekében. 

 

Kisari Zoltán polgármester megköszönte a kiegészítést. Előadta, hogy az önkormányzat 

érdeke, hogy reális adatokat kezeljen, másrészről, fontos, hogy azok korrektek legyenek. 

Előadta, hogy a szakmai hozzáállás a tématerülethez jó, a jelzett időintervallumban fel tudta 

tárni és fel tudta dolgozni az adatokat, s a jogszabályoknak megfelelően most már évente el 

kell ezt elvégezni. Állást foglalt amellett, hogy mindez nem adhat mentességet az 

adókintlévőségek jogszerű behajtása alól. Megítélése szerint a lehető legnagyobb 

körültekintéssel kell eljárni, s következetesnek kell lenni azért is, hiszen a nagy többség 

tisztességgel eleget tesz kötelezettségének.  

 

Dr. Lantos Bálint képviselő előadta, hogy az előterjesztés összegszerűségeket tartalmaz. 

Megjegyezte, hogy ő annak a képviselő-testületnek is a tagja volt, akinek az előterjesztésben 

rögzítettekben felelőssége van. A gazdasági társaságok vonatkozásában jelezte, hogy 

figyelemmel kell kísérni a területünkön lévő társaságok felszámolási eljárásait. A csődeljárás 

védelmet jelent a társaságok számára, míg a végelszámolás feltételezi, hogy kifizetik a 

tartozást az önkormányzat részére. Röviden részletezte a felszámolás eljárás mechanizmusát, 

melyben hangsúlyozta, hogy a felszámoló felé az ilyen esetekben megkereséssel kell élni, 

hiszen elsők között veszik számba az önkormányzati követeléseket. Véleménye, hogy az 

önkormányzati költségvetés szempontjából is fontos tételről van szó.  

Kifejtette, hogy magánszemélyek vonatkozásában különböző nyilvántartások rendelkezésre 

állnak, példaként említette a gépjármű-, és az ingatlan-nyilvántartást, s az adóbehajtással 

összefüggésben mindezek alapján indíthatóvá válik a végrehajtási eljárás. 

Állást foglalt amellett, hogy legyen ez tanulság s figyelemfelhívás a jövőre nézve mindenki 

számára.  

 

Kisari Zoltán polgármester egyetértett az előtte szólóval, helytálló, s szakszerű megközelítés 

került megfogalmazásra. Megjegyezte azonban, hogy az előterjesztés valamennyi elemében 

történtek intézkedések, s emellett jelezte, hogy minden egyes felszólítás újraindítja az 

elévülési határidőt. 
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Bóta László képviselő hozzátette, hogy napok óta folyik egyeztetés a témakörben.  A 

gyakorlat bevezetését, bár elismeri annak okait, de a lakossági megítélés szempontjában 

kevésbé tartja szerencsésnek. 

 

Kisari Zoltán polgármester több kérdés nem lévén az előterjesztésről szavazást rendelt el. 

 

Szavazás 

 

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

 

14/2012. (II.13.) sz. 

Képviselő-testületi határozat  

 

Tárgy: Az elévült és behajtatlan adókövetelések törlése 

 

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

határozatot hozza:  

 

A Képviselő-testület az adóhatóság nyilvántartásából az alábbi tételek törlését 

jóváhagyja jogcímenként:  

 

Elévült hátralék jogcímen :   7.681.876.-Ft 

Elévült túlfizetés jogcímen:        44.344.-Ft 

Behajthatatlanság miatti jogcímen: 4.064.339.-Ft  

 

A törlési időszak: 2002.12.31 – 2005.12.31. 

Felhívja a jegyzőt, hogy az adónyilvántartásban a törléseket tételes lista alapján 

vezesse át.  

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: azonnal 

 
 

 6.4)  Javaslat az Egri Kistérség Többcélú Társulása részére fizetendő tagdíjak,  

hozzájárulások megállapítására (írásos anyag a mellékletben) 

 

 

Kisari Zoltán polgármester röviden szólt arról, hogy a rendelet tartalmazza a tételeket, de 

emellett a Társulás Tanácsa külön határozatban kéri a kötelezettség teljesítését. Az 

előterjesztés alaptagdíjakról, illetve szakszolgálati feladatellátással összefüggő 

hozzájárulások megfizetéséről szól, határidőhöz kötött módon. 
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Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

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

az előterjesztésről szavazást rendelt el. 

 

Szavazás 

 

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

 

 

15/2012.(II.13.) 

Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Az Egri Kistérség Többcélú Társulása részére fizetendő tagdíjak, 

hozzájárulások megállapítására 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

A Képviselő-testület az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási 

Megállapodásának alapján jelen határozatában kötelezettséget vállal arra, hogy a 

Társulás 2012. évi elfogadott költségvetési határozatában megállapított: 

2012. évi tagdíj jogcímeken megfizet a Társulásnak: 

- általános tagdíj címén: 268 400 Ft-ot, 

-  belső ellenőrzési feladat ellátására, belső ellenőrzési tagdíj címén: 322 080 Ft-ot, 

- közoktatással kapcsolatos feladatok ellátására, közoktatási kiegészítő tagdíj 

címén:             

                                                                                                                                 53 680 Ft-ot, 

-    tagdíj jogcímen összesen:                                                                           644 160  Ft-ot .   

 

2012. évi Szakszolgálati hozzájárulás jogcímen megfizet a Társulásnak: 

-  szakszolgálati feladatok ellátására, hozzájárulás címén:                     560 199 Ft-ot, 

 az összes jogcím tekintetében, mindösszesen: 1 204 359 Ft-ot. 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az Egri Kistérség Többcélú 

Társulása 7/2012.(II.01.) számú költségvetési határozata alapján a fent nevesített 

tagdíjakat és hozzájárulásokat két egyenlő részben fizeti meg a Társulásnak az 

Egri Kistérség Többcélú Társulása Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00110122-

00100008 számú bankszámlára történő utalással, az alábbi ütemezés szerint: 

 tagdíj címén nevesített pénzösszegek első félévi részletét 2012. év június hó 30. 

napjáig, második félévi részletét 2012. év szeptember hó 30. napjáig fizeti meg, 
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 hozzájárulás címén nevesített pénzösszeg első félévi részletét 2012. év április 

hó 30. napjáig, második félévi részletét 2012. év október hó 31. napjáig fizeti 

meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. április 30., június 30., szeptember 30., október 31. 
 

 

6.5.) Tájékoztatás a „Lemhényi” testvérkapcsolat 2012. évi aktuális kérdéseiről 

 

Kisari Zoltán polgármester beszámolt arról, hogy megkeresés érkezett Lemhény 

polgármesterétől, amelyben arról a szándékról tájékoztattak, hogy a honosítási eljárásban 

szeretnének közreműködést a képviselő-testület tagjai, a polgármester és családja, az 

intézményvezetők és családtagjaik. Részben eljárásjogi információt kértek, másrészről 2012. 

augusztus 20-án lehetőség szerint az eskütételre szeretnének alkalmat kapni. Előadta, hogy 

arra kell készülnie a képviselő-testületnek, hogy a lemhényi barátok kérni fogják a honosítási 

eljárásban való közreműködést.  Tényként fogalmazta meg, hogy az önkormányzattól 

szerepvállalást várnak, mely a település életében szép esemény lehet, emellett számítani kell 

a delegációra, s az ellátásuk költségvetést érintő tétel lesz. 

Emlékeztetett arra, hogy korábban feladatul szabta a képviselő-testület, hogy lehetőség 

szerint a nagyrendezvények mögé pályázati forrást kellene találni. Előadta, hogy van ilyen 

pályázat, melynek részletei még nem ismertek, s csatlakoztunk egy brüsszeli programhoz is, 

mely testvértelepülési találkozók támogatására tud forrást nyújtani. Ezt az anyagot az 

önkormányzat leadta, s sikeres pályázat esetén ez nyújthat forrást a gyermekek, felnőttek 

korrekt vendégül látására. 

Kérte kérdés, vélemény megtételét. 

 

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

kérte a tájékoztató tudomásul vételét. 

 

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették. 

 

 

6.6) Javaslat rendkívüli képviselő-testületi ülés időpontjára 

 

Kisari Zoltán polgármester javaslatot tett a 2012. február 27-ei rendkívüli képviselő-testületi 

ülés megtartására két témakört érintően: 1.) Oktatásügy témakörében – együttműködési 

feltételek meghatározása 2.) Üzemélelmezéssel összefüggő közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívásának jóváhagyása. 

Kérte fentiek figyelembevételét. 

 

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették. 
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6.7)  Tájékoztató az üzemélelmezés közbeszerzési eljárásáról 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy a 2011-ben tett, a közétkeztetéssel összefüggő 

előzetes tesztelési folyamat mögött ma már hatályos jogszabály nincs. Az az eljárási forma, 

melyben az elmúlt évben a közétkezetés kapcsán gondolkodtak, a Kbt. változása miatt már 

nem lehetséges. Új eljárási típus lépett életbe az EU-s irányelveknek megfelelően, a 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás. Kiemelte, ahhoz, hogy az önkormányzat a 

közbeszerzési eljáráson végig tudjon menni, az említett eljárást kell lefolytatni. Hozzátette, 

hogy a meghívottak köre vonatkozásában az önkormányzat ragaszkodhat ahhoz, hogy a 

korábban letesztelt és minősített cégeket szólítsa meg. Ehhez kapcsolódva új bejelentkezést 

közölt a képviselő-testülettel; Gál Ádám helyi lakos személyében, s javasolta, hogy a 

lehetőséget és esélyt adja meg a képviselő-testület a számára, hogy a meghívotti körbe 

bekerülhessen. 

Kérte kérdés, vélemény megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel nem fogalmazódott meg Kisari Zoltán polgármester kérte a 

tájékoztató tudomásul vételét. 

 

A képviselő-testület a bejelentkezésről szóló tájékoztatást tudomásul vette. 

 

A továbbiakban Dr. Lantos Bálint képviselő kért szót. 

 

Dr. Lantos Bálint képviselő röviden az alábbiakról szólt: az ügyvédi irodája az elmúlt évben 

változtatott a működési formáján, s ezáltal az iroda több területre szakosodik. Kollégája 

közbeszerzési referensi képzettséggel rendelkezik, s közbeszerzési szakértői képesítés 

megszerzését kívánja elérni. Ehhez több közbeszerzési eljárásban kell ismeretet szereznie. A 

tapasztalatok bővítése érdekében felajánlja ingyenes közreműködésüket az önkormányzat 

számára.  

 

Kisari Zoltán polgármester megköszönte az együttműködés lehetőségét és támogatta. 

 

A továbbiakban Kisari Zoltán polgármester szólt a lakossági fórum jogszabályi kötelméről, s 

jelezte, hogy a rendezvény időpontját a zárszámadáshoz kapcsolódva kellene meghatározni. 

Az időpontra később tesz javaslatot. 

 

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 

 

 

 


