
JEGYZŐKÖNYV 

 

 
Készült: 2012. január 16-án Ostoros Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros 

üléséről 

 

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

Puskárné Ujvári Katalin, Rétiné Godó Alíz képviselők, Kisari Zoltán polgármester, Vasas 

Ágostonné jegyző. 

 

További meghívottak: Nagy Sándorné, Hegyi Barnabásné, Maszlákné Bartók Zsuzsanna, 

Molnár Lajos, Dér Attila, Szalókiné Antal Erika, Pápainé Madarasi Zsuzsanna, Győriné 

Háger Marianna, Tózsáné Molnár Andrea, Szerencsi Anita, Schreiner Tímea. 

 

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

az intézményvezetőket.  

Javaslatot tett a meghívóban közölt napirendi pontok megtárgyalására, az alábbi 

kiegészítésekkel: 6.) Egyéb ügyek, indítványok napirend keretében kérte új napirendek 

felvételét: 2.) 22/2008. (II.11.) számú önkormányzati határozat hatályon kívül helyezése                                      

3.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség aktuális feladatai 4.) Rendkívüli képviselő-testületi 

ülés időpontjának meghatározása.  

Kérdése volt, van-e más napirendi javaslat. 

 

Dr. Kecskés Tibor Gábor képviselő az új állatvédelmi törvénnyel kapcsolatos 

szabályozásról kívánja tájékoztatni a képviselő-testületet az Egyéb ügyek, indítványok 

napirend keretében. 

 

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

elfogadását. 

 

A képviselők egyhangúlag (7:0:0) elfogadták a kiegészített napirendet.  

 

1. 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 

írásban 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 (7:0:0) elfogadták az alábbi határozatot: 
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1/2012. (I.16.) 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 

 

2. Napirendi Pont 

Rendelet-tervezet a szociális célú tűzifa felhasználásáról (írásos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester kérte Vasas Ágostonné jegyzőt, hogy tegye meg szóbeli 

kiegészítéseit az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Vasas Ágostonné jegyző előadta, hogy az elmúlt év végén a Belügyminisztériumtól kapott az 

Önkormányzat egy tájékoztatást, mely szerint lehetőség nyílik szociálisan rászorultak részére 

természetben nyújtott tűzifa támogatást igénybe venni. A természetbeni juttatás részletei 

januárban váltak ismertté, mivel megjelent a helyi önkormányzatok szociális célú 

tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2011.(XII.23.) BM rendelet. 

A tűzifát lehet szociálisan rászorultak részére lehet adni, melyhez az állam biztosít 14 

eFt+ÁFA/m3 összegből 12 eFt+ÁFA összeget,  2 eFt+ÁFA összeget, valamint a 

fuvarköltséget kell az Önkormányzatnak fizetnie. Megjegyezte, hogy belügyiminisztériumi 

értesítés alapján 30 m3 tűzifára tarthat igényt településünk. Kijelentette, hogy e támogatás 

feltételeinek meghatározására készült el a rendelet-tervezet, melyet a Szociális és Közoktatási 

Bizottság is megtárgyalt.  Elvi felosztási javaslatot is megfogalmazott a bizottság, melynek 

ismertetésére felkérte Puskárné Ujvári Katalin bizottsági elnököt. 

 

Puskárné Ujvári Katalin képviselő, a szociális és közoktatási bizottság elnöke előadta, hogy 

mivel 30 m3 tűzifáról van szó, pontosan meg kell állapítani a felosztási elveket. Javaslatuk  

szerint 15 fő lenne a támogatandó kör, 2 erdei m3-ben a biztosított mennyiség.  A rendelet-

tervezet szerint a támogatandó személyek meghatározásában Pápai Csilla, az 

Alapszolgáltatási Központ vezetőjének közreműködése meghatározó, mivel a bizottság 

elsősorban az AK gondozottjait célozná meg, akik krízis helyzetben vannak és tudnak fával 

fűteni. Ismertette a rendelet-tervezet 3.§-át, melyben kitért a környezettanulmány 

elkészítésének fontosságára. Megjegyezte, hogy a 2 eFt+ÁFA összeg és a fuvarköltség 

(melyet a minisztérium nem finanszíroz) a támogatandó személyre nem ruházható át. Az 

önerő pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a 2012. évre biztosított összsegélykeret 

átcsoportosítása lesz szükséges. 

 

Kisari Zoltán polgármester hozzátette, hogy a Pénzügyi Bizottság feladata lesz a 

költségvetésben kötött felhasználású pénzügyi keretként szerepeltetni a jelzett összeget. 

Kérdésként fogalmazta meg, hogy meddig kell a programot befejezni? 

 

Vasas Ágostonné jegyző válasza, hogy 2012. február 29-ig kell befejezni a szétosztást, a 

jogosultak addig kell megkapják a tűzifát. Ehhez egyedileg határozatot kell hozni, az 

Egererdő Zrt. már tájékoztatott, hogy a 30 m3 fa telephelyükön rendelkezésre áll.  
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Böjt László képviselő kérdése, hogy a tűzifa leszállítását elvégzik? 

 

Vasas Ágostonné jegyző válasza, hogy leszállítják, de a fuvarköltséget az önkormányzatnak 

kell megfinanszíroznia.  

 

Kisari Zoltán polgármester kérte további kérdés, észrevétel megtételét. 

 

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

rendelt el. 

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (7:0:0) elfogadták az alábbi rendeletet: 

 

 

Ostoros Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2012. (I.17.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 

felhasználásáról 

 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 59/2011.(XII.23.) BM. 

rendeletben megállapított, a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásának felhasználásához az alábbi rendeletet alkotja:  

 

1. § 

 

Ostoros község közigazgatási területén élő személyekre, akik a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról  18/2009. (XII. 1.) önkormányzati rendelete hatálya alá tartoznak. 

 

2. § 

 

A támogatás kizárólag természetben nyújtott tűzifavásárláshoz használható fel. A szállításról 

az Önkormányzat gondoskodik, melynek költségei az Önkormányzatot terhelik. 

 

3. §. 

 

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa-támogatást a Szociális és Közoktatási Bizottság 

hivatalból állapítja meg annak a személynek, aki 

a) az Alapszolgáltatási Központ Családsegítés és Gyermekjóléti szolgáltatási 

nyilvántartásban gondozottként szerepel, valamint 

b) krízishelyzetben él és 

c) a Szociális és Közoktatási Bizottság környezettanulmány alapján a rászorultságot 

megállapítja. 
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4. § 

 

A támogatást a jogosultak részére határozattal kell megállapítani, akik az általuk átvett tűzifa 

mennyiségét 2012. február 29-ig átvételi elismervénnyel igazolják. 

 

 

5. §. 

 

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

Kisari Zoltán         Vasas Ágostonné 

polgármester                  jegyző 

 

A rendelet elfogadásra került: 2012. január 16. 

A rendelet kihirdetésre került: 2012. január 17. 

 

Vasas Ágostonné 

        jegyző 

 

 

3. Napirendi Pont 

Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról (írásos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester köszöntötte Maszlákné Bartók Zsuzsanna védőnőt. Kérdése volt, 

hogy az előterjesztéshez kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 

 

Maszlákné Bartók Zsuzsanna védőnő köszöntötte az ülés valamennyi résztvevőjét. 

Megjegyezte, hogy a beszámolójában a költözés időpontját az iskola épületébe az I. félévre 

prognosztizálta, ez a körülményekhez képest változhat. Más kiegészítést nem kívánt tenni. 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy amennyiben a szolgálatot érinteni fogja a 

kiköltöztetés, úgy az ahhoz szükséges feltételeket ki kell alakítani. Minden döntésüket – közte 

az épület fejlesztési programját  is - a költségvetés állapota határozza meg. 

Kérte az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem fogalmazódott meg, összegzésként az alábbiakról 

szólt: köszönetét fejezte ki a végzett munkáért, melyet a szülők pozitív észrevételei is 

jeleznek. Az intézményi kezdeményezéseket jónak tartják a szülők, s a szűrővizsgálatok is 

megfelelő ütemben zajlanak. A munkavégzés feltételei rendben voltak, ami feszültséget 

okozhat a szolgáltatás jövőbeni élete és az önkormányzat között, az a vállalkozási alapon 

működő szolgáltatás rezsiköltségekben való szerepvállalása és annak mértéke lehet.                

A település lakossága nevében  megköszönte a szolgálat és munkatársai munkáját, s szavazást 

rendelt el. 

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (7:0:0) elfogadták az alábbi határozatot: 
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2/2012. (I.16.) számú 

Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat munkájáról szóló beszámolót 

elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

4. Napirendi Pont 

Javaslat a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására 

(írásos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy az előterjesztést minden képviselő írásban 

megkapta. Kérte Vasas Ágostonné jegyzőt szóbeli kiegészítéseinek megtételére. 

 

Vasas Ágostonné jegyző röviden előadta, hogy minden évben a képviselő-testület asztalára 

kerül ez az előterjesztés, mert jogszabályi kötelezettség, hogy a testület meghatározza azokat 

a keretjellegű teljesítmény-célokat, melyet a jegyzőnek egyedileg köztisztviselőkre kell 

lebontani. Az eljárás speciális, mert az értékelést a jegyzőnek kell elkészítenie, viszont az nem 

kerül újra a képviselő-testület elé, bár 2 évenként a Polgármesteri Hivatal munkájáról számot 

kell adni. A célmeghatározás viszonylag egyszerű volt, hiszen az elmúlt hónapban a 

Parlament 59 törvényt fogadott el, ezáltal a működésnek nincs olyan területe, melyet ne 

érintene változás. A megváltozott jogszabályi környezethez történő alkalmazkodás a fő cél. 

Mindemellett több technikai jellegű, folyamatában haladó munka, úgymint ügyiratkezelés 

(irattár-rendezés, selejtezés) rendbetétele, a gépi vagyonkataszter bevezetése kísérője a 

munkának. Ezen kívül ha fenntartjuk a szolgáltatások megfelelő színvonalát, az 

ügyfélcentrikus ügyintézést biztosítani tudjuk,  ez keretcélokban elegendő feladatot ad a 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek. Kérte a keretcélok jóváhagyását. 

 

Kisari Zoltán polgármester kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel nem fogalmazódott meg, Kisari Zoltán az alábbiakat adta elő:           

A 2012-es év sok jogszabályi változást hozott, ebből adódóan ez sok működési változást 

követel meg a Polgármesteri Hivataltól. Az önkormányzati törvény, az államháztartási 

törvény, sok – sok sarkalatos törvény változott meg, melyek jelentős feladatot adnak 

számunkra. Megjegyezte, hogy 2013. január 1-jétől az új rendszernek be kell állnia, a 

feladatok átrendeződése is meg fog történni, s véleménye, hogy ütemtervet kell felállítani és a 

feladatok végrehajtását megfelelő emberekhez kell csoportosítani. 

A napirend zárásaként az előterjesztésről szavazást rendelt el. 

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (7:0:0) elfogadták az alábbi határozatot: 



 6 

 

3/2012. (I.16.) számú 

Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok 

meghatározása 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület 2012. évre vonatkozóan az alábbi – köztisztviselői 

teljesítménykövetelmények alapját képező – célokat állapítja meg: 

 

A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási 

ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatainak 

színvonalasabb ellátása érdekében tekintse kiemelt feladatának: 

 

1.  a helyi közigazgatás folyamatos korszerűsítését, a helyi közfeladatok minőségi 

ellátását, 

 

2. az ügyintézésben a szolgáltató jelleg erősödését, a közigazgatási és hatósági 

eljárás szabályairól szóló új jogszabályok megfelelő alkalmazását, az ügyfelek 

teljes körű tájékoztatását, az ügyintézés törvényességi színvonalának emelését,  

 

3. a közigazgatási tevékenység informatikai megerősítését annak érdekében, hogy 

az ügyiratkezelés és vagyonnyilvántartás a jogszabályi előírásoknak megfeleljen,  

 

4. az önkormányzat saját bevételeinek emelése érdekében az adókintlévőségek 

fokozott behajtását.   

 

Mindezek végrehajtása érdekében: 

 A helyi önkormányzati jogok gyakorlását elő kell segíteni az önkormányzati 

döntések megalapozott előkészítésével és a végrehajtás folyamatos ellenőrzésével, 

különösen a településfejlesztéssel, a közszolgáltatások szervezésével és minőségi 

színvonalának emelésével. 

 Fokozott figyelmet kell fordítani az Önkormányzat vagyonával való 

gazdálkodásra, az intézményi vagyon állagának megóvására, felújítására, 

nyilvántartására.   

 Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtása során biztosítani kell a 

gazdálkodás szabályszerűségét, ezzel összefüggésben a célszerűségi, hatékonysági 

és takarékossági szempontokra kiemelt hangsúlyt kell fordítani. Szükséges a 

racionális gazdálkodás megvalósítása. 

 Törekedni kell a pénzügyi és számviteli fegyelem erősítésére, a vezetői ellenőrzés 

folyamatos biztosítására. 

 Szükséges a belső ellenőrzés hatékonyságának további növelése. 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény és módosításainak alkalmazásával kapcsolatos egységes 

joggyakorlat kialakítása. 

 Biztosítani kell a kihirdetett jogszabályok jobb megismerését, és az arra alkalmas 

helyi jogalkotási területek időszakonkénti kodifikációját. 



 7 

 Tovább kell folytatni a megfelelő ügyféltájékoztatás érdekében a település 

honlapjának naprakész információkkal való ellátását, 

 A hatósági ellenőrzési módszerek javításával, az ellenőrzések összehangoltabb 

rendszerének kialakításával és bevezetésével, valamint szigorúbb szankciókkal és 

jogkövetkezményekkel szükséges fellépni a jogsértő személyekkel és 

szervezetekkel szemben. 

 Folyamatosan figyelemmel kell kísérni és ki kell használni a központi és 

Európai Uniós források felhasználásában rejlő lehetőségeket. 

 A jogszabályi előírásoknak megfelelően a civil szervezetekkel érdekegyeztetést 

kell lefolytatni, vagy társadalmi konzultációs, lakossági fórumot kell tartani. 

 Fokozott figyelmet kell fordítani a hivatal iktatási és ügyirat-kezelési 

rendszerének korszerűsítésére, illetve az irattári ügyiratok rendszerezésére.  

 

Felelős:     Ostoros Község Önkormányzatának Jegyzője 

Határidő: 2012. december 31. 

 

 

5. Napirendi Pont 

Beszámoló a Fogorvosi Szolgálat munkájáról (írásos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester megjegyezte, hogy Dr. Paskuj Zoltán a délutáni rendelési idő 

miatt az üléshez csak későbbi időpontban tudna csatlakozni, emiatt javasolta az előterjesztés 

megvitatását. Előadta, hogy a napirend előterjesztését minden képviselő megkapta.  

Kijelentette, hogy a Fogorvosi Szolgálat 15 éve jelen van a településen, s  doktor úr komoly 

technikai eszközállománnyal szerelte fel rendelőjét. Hozzátette, hogy korábban az 

önkormányzat anyagilat is támogatásban részesítette a Fogorvosi Szolgálatot, most erre már 

egy ideje nem nyílik lehetőség. Ahogy a beszámolóból kitűnik továbbra is gondot jelent a 

szolgáltatás megközelíthetősége, parkolás biztosítása, melyben további lépések megtétele 

indokolt. Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

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

beszámolóról szavazást rendelt el. 

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (7:0:0) elfogadták az alábbi határozatot: 

 

4/2012. (I.16.) számú 

Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a Fogorvosi Szolgálat munkájáról 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Fogorvosi Szolgálat munkájáról szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

Kisari Zoltán polgármester a Fogorvosi Szolgálatnak további sikeres munkát kívánt. 
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6. Napirendi Pont 

Egyéb ügyek, indítványok 

 

6.1. Bálint László ingatlan ügye (írásos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy Bálint László kérelmező vételi szándékot jelentett 

be egy önkormányzati tulajdonban lévő, Pajadosban lévő telekre. Ez a terület az 1431. hrsz-ú, 

legelő művelési ágú telek. Javaslatként fogalmazta meg, hogy ezt az ingatlanértékesítést az 

Önkormányzat ne hajtsa végre, s indoklásként előadta, hogy ez az egyetlen összefüggő terület 

a víztározó közelében, amely a későbbiekben alapot adhat gazdasági felhasználásra. Szép 

területről van szó, mely a víztározó legészakibb részén helyezkedik el, s véleménye, hogy ez 

potenciális jövőképet adhat az önkormányzat számára. Hozzátette, hogy érthető a kérelmező 

szándéka, neki van már itt területe. 

Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

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

rendelt el a kérelem elutasításáról. 

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (7:0:0) elfogadták az alábbi határozatot: 

 

5/2012. (I.16.) számú 

Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bálint László ingatlan ügye 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület Bálint László Eger, József Attila út 38. alatti lakos ingatlanvásárlási 

kérelmét elutasítja, mivel a Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő 1431. 

hrsz-ú ingatlant nem kívánja értékesíteni.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

6.2. A 22/2008. (II.11.) számú határozat hatályon kívül helyezése (írásos anyag a 

mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester röviden ismertette a 22/2008. (II.11.) számú határozatot, melyben 

a 0175/3. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában erdőgazdálkodói feladatok ellátásáról rendelkezik 

az Önkormányzat, megbízva Böjt László Ostoros, Deák F. út 10/a. szám alatti lakost                  

e feladatkör ellátásával. Előadta, hogy Böjt László kérelmezte a döntés hatályon kívül 

helyezését, ugyanis a felhatalmazás nem realizálódott.  
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Megjegyezte, hogy a közelmúltban önkormányzati döntés született az erdőbirtokossági 

társulás létrehozására, így a korábbi döntés hatályon kívül helyezésének nincs akadálya.  

 

Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

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

elsőként a személyes érintettség kapcsán a döntéshozatalból Böjt László képviselőt zárják ki. 

 

A személyes érintettség vonatkozásában szavazást kért.   

 

Szavazás 

 

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

 

6/2012. (I.16.) számú Képviselő-testületi  

határozat 
 

 Tárgy: Személyes érintettség 

 

Böjt László képviselőt a 22/2008. (II.11.) számú határozat hatályon kívül helyezése 

tárgykörű döntésnél a döntéshozatalból kizárja. 

 

 

Kisari Zoltán polgármester a határozat hatályon kívül helyezéséről szavazást kért. 

 

Szavazás 

 

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

 

7/2012. (I.16.) számú 

Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 22/2008. (II.11.) számú határozat hatályon kívül helyezése 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Ostoros Önkormányzatának Képviselő-testülete Böjt László 3326 Ostoros, Deák Ferenc 

utca 10/A. szám alatti lakos kérelmére, a számára 22/2008. (II.11.) számú határozatban 

adott erdőgazdálkodási feladatokat visszavonja. 

 

Ezzel a döntéssel a 22/2008. (II.11.) számú képviselő-testületi határozatot hatályon kívül 

helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 
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6.3. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség aktuális feladatai 

 

Kisari Zoltán polgármester kérte Dr. Lantos Bálint képviselőt, a Jogi és Ügyrendi Bizottság 

elnökét tájékoztatója megtételére. 

 

Dr. Lantos Bálint képviselő előadta, hogy decemberi képviselő-testületi ülésen született 

döntés a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség elektronikus úton történő végrehajtásáról. 

Ehhez a program rendelkezésre áll, melyet laptopra telepítve, vagy pendrive-on keresztül át 

lehet venni a Hivataltól.  

 

Előadta, hogy a kitöltési útmutatót, felhasználói leírást mindenki számára átadja. 

Megjegyezte, hogy egyszerűnek tűnik a kitöltés, melynek lényegi elemeit ismertette.  

Felhívta a figyelmet a beadási határidőre, melyet január 25-ig kér leadni a Polgármesteri 

Hivatalba papíralapon, adathordozón vagy átküldhető a saját e-mail címére. Hozzátette, hogy 

amíg ez nem kerül az előírt határidőn belül leadásra, addig a képviselő nem vehet részt a 

testületi munkában.  

Kérte a határidő betartását. 

 

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették. 

 

6.4. Rendkívüli képviselő-testületi ülés időpontjának meghatározása  

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy Ostoros Község vízvédelmi fejlesztése tárgyú 

patakmeder rendezésével összefüggő pályázat ajánlattételi eljárásában január 26-án 

eredményhirdetés válik szükségessé. Kijelentette, hogy 3 benyújtott pályázat van értékelés 

alatt, az előkészítő bizottság végezte feladatát, most jelenleg a hiánypótlási feladatok zajlanak.            

A január 26-ai eredményhirdetés során még aznap elektronikus úton értesíteni kell 

valamennyi ajánlattevőt. A január 26-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés időpontjára du. 

14.00 órára tett javaslatot. 

 

A képviselők egyhangúlag támogatták a rendkívüli képviselő-testületi ülés időpontját. 

 

6.5. Ebtartási szabályokról tájékoztatás 

  

Kisari Zoltán polgármester kérte Dr. Kecskés Tibor Gábor képviselőt tegye meg a 

témakörrel kapcsolatos tájékoztatását. 

 

Dr. Kecskés Tibor Gábor képviselő beszámolt arról, hogy megjelent az új állatvédelmi 

törvény, bár még a végrehajtási rendelete nem ismeretes. Röviden szólt a szabályozás lényegi 

elemeiről, melyben kiemelte az ebtartási hozzájárulás bevezetésének lehetőségét (max. 6 eFt), 

mely veszélyes eb esetében 20 eFt lehet. A törvény szabályozza a kutyák chippel való 

ellátását, melynek összege 3500 Ft. Szólt arról, hogy új feladatként jelentkezik a jegyzőknél  

az ebek nyilvántartása, mely 3 évenként kötelezővé teszi az ebek összeírását, s azt a 

településen az idei évben javasolja megvalósítani. Megjegyezte, hogy ebben további 

egyeztetést kér. 

 

Vasas Ágostonné jegyző köszönte a tájékoztatást, s hozzátette, hogy az összeírási feladatot 

célszerű lenne az eboltással összekötni és az állatorvosnál meglévő nyilvántartást aktualizálni. 
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Dr. Kecsés Tibor Gábor képviselő véleménye, hogy az összeírást az elboltás előtt kellene 

megtenni. 

 

Kisari Zoltán polgármester véleménye, hogy az összeírást jól lehetni használni a chipezés 

további egyeztetésére. 

 

A tájékoztatást megköszönte. 

 

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 

 


