
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: 2012. március 26-án Ostoros Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros 

üléséről 

 

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

Katalin, Kisari Zoltán polgármester, Vasas Ágostonné jegyző. 

 

Távolmaradt: Böjt László, Rétiné Godó Alíz 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. 

Kérdése volt, van-e más napirendi javaslat. 

 

Más javaslat nem lévén, Kisari Zoltán polgármester kérte napirend elfogadását: 

 

A képviselők egyhangúlag (5:0:0) elfogadták napirendet az alábbiak szerint: 

 

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

ülése között tett intézkedésekről  

2.a.Rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás főbb    

szabályairól 

2.b. Javaslat az Önkormányzat 2012. évi vagyonpolitikai irányelveinek meghatározására 

 3. Rendelet-tervezet a személyi gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési 

díjának módosításáról 

4.   Javaslat Alapító Okiratok, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására 

5.  Javaslat Ostoros Község Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési tervének elfogadására 

6.  Javaslat az alapfokú oktatási és nevelési intézményeink szervezeti struktúrájának és 

működési rendszerének áttekintésére 

7. Javaslat a 2012. évi rendezvénytervre 

 8.   Egyebek: 

8.1. Tájékoztatás az „IKSZT kialakítása és működtetése” elnevezésű pályázatról 

8.2. Tájékoztatás a közétkeztetés közbeszerzési eljárásának folyamatáról 

8.3. Javaslat az EKTcT Alapító Okiratának módosítására 
 

 

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 

megkapta. Szóbeli kiegészítést nem kívánt tenni, kérte kérdés, észrevétel megtételét. 
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Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, Kisari Zoltán polgármester szavazást rendelt 

el. 

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (5:0:0) elfogadták az alábbi határozatot: 

 

16/2012. (III.26.) 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.a. Napirendi Pont 

Rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól 

(írásos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester ismertette, hogy a napirend írásos előterjesztését minden 

képviselő megkapta s hozzátette, hogy 2.a., valamint a 2.b. napirend szorosan összefüggő 

témakört tárgyal. Kiemelte, hogy az önkormányzat az új Alaptörvény értelmezése szerint az 

állam részeként közvagyonnal gazdálkodik, melynek elemei korábban rendeletben 

szabályozásra kerültek. Az előterjesztésben új rendelet jelenik meg, melyből látható, hogy a 

szabályozási rendszerben melyek a feltárható vagyonelemek, illetve a vagyontömeg  

kapcsolódik-e a nemzeti vagyonhoz. Kérte Vasas Ágostonné jegyzőt kiegészítései 

megtételére. 

 

Vasas Ágostonné jegyző röviden szólt a rendelet-tervezet elkészítésének jogszabályi 

kötelméről, melyben kiemelte a nemzeti vagyonról szóló törvény szabályozásait. Ennek 

megfelelően ismertette a helyi önkormányzatok törzs-, üzleti vagyon elemeinek összetételét, 

továbbá a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű vagyonelemek feltételrendszerét. Beszámolt arról, hogy ezek újfajta 

kategóriaként jelentkeznek azon vagyonelemek között, melyeket rendeletben szükséges  

szerepeltetni. Hozzátette, több önkormányzattal konzultált a témakörben, s megállapítható, 

hogy ezen vagyontárgyak leginkább országosan jelentős turisztikai, muzeális elemeket 

foglalnak magukba, így e minősítés alkalmazása településünkön kevésbé lehet jellemző, de 

meghatározása képviselő testület hatásköre. 

Ismertette, hogy a rendelet-tervezet szabályozása szerint a vagyongazdálkodási hatáskörök 

megoszlanak a képviselő-testület, a képviselő-testület illetékes bizottsága, valamint a 

polgármester között. Kiemelte, hogy ingó vagyontárgy esetében 1 MFt-os értékhatár alatt a 

polgármester, 1-2 MFt esetében a bizottság, 2 MFt-os értékhatár felett a képviselő-testület a 

vagyongazdálkodási hatáskör címzettje. 

Előadta, hogy a törvényi szabályozásnak megfelelően az önkormányzatnak közép- és hosszú 

távú vagyongazdálkodási tervet kell készítenie, melyet július hónapban kíván a  képviselő-

testület számára benyújtani. 
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Kisari Zoltán polgármester megköszönte a kiegészítéseket. Kérte kérdés, észrevétel, 

vélemény megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel, egyéb javaslat nem volt, Kisari Zoltán a hatásvizsgálati anyag 

figyelembevétele mellett a rendelet-tervezetről szavazást rendelt el. 

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (5:0:0) elfogadták az alábbi rendeletet: 

 

Ostoros Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2012.(III.27.)önkormányzati rendelete 

az  Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól 
 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. tv. (továbbiakban: Nvtv.) 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – 

figyelemmel Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés e pontjára, illetve 

Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: új 

Ötv.) 109. § (4) bekezdésére – Ostoros Község Önkormányzata  vagyonával való rendelkezési 

jog gyakorlásának szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:  

 

Általános rendelkezések  

          1. §  
 

(1) Tárgyi és személyi hatálya kiterjed: Ostoros Község Önkormányzatának 

(továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonába tartozó ingatlanokra, ingó dolgokra, 

vagyoni értékű jogosultságaira, társasági részesedéseire, valamint a forgalomképes 

követelések összességére (továbbiakban: önkormányzati vagyonra), illetve a 

tulajdonosi jogok gyakorlójára, a vagyon használójára.  

  

(2) Területi hatálya kiterjed: Ostoros Község közigazgatási területére, illetve más 

önkormányzat közigazgatási területén lévő, de Ostoros Község Önkormányzata 

tulajdonában lévő ingatlanokra is. 

 

(2) E rendelet alkalmazásában: 

 

a) átlátható szervezet: az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható 

szervezet;  

 

b) behajthatatlan követelés: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: 

Számv. tv.) 3. § (4) bekezdés 10. pontjában meghatározott behajthatatlan követelés; 

 

c) beruházás: a Számv. tv. 3. § (4) bekezdés 7. pontjában meghatározott beruházás; 

 

d) felújítás: Számv. tv. 3. § (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott felújítás. 

 

e) karbantartás: Számv. tv. 3. § (4) bekezdés 9. pontjában meghatározott karbantartás. 
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f) önkormányzati intézmény: az önkormányzat, ideértve az önkormányzat részvételével 

intézményfenntartó társulás által alapított és fenntartott költségvetési szerv; 

 

g)  vadászati jog: az a vagyoni értékű jog, amely a földtulajdonjog elválaszthatatlan 

részeként a vadászterületnek minősülő terület tulajdonosát illeti meg. A vadászati 

joggal kapcsolatos jogok alatt a több személy tulajdonában lévő vadászterülethez 

kapcsolódó társult vadászati jog esetén az Önkormányzatot, mint tulajdonostársat 

megillető jogok értendőek; 

 

h) vagyonkezelői jog: az új Ötv. 109. §-ában meghatározott vagyoni értékű jog értendő. 

 

Az önkormányzati vagyon összetétele 

2. § 
 

(1) Az önkormányzati vagyon körét az Nvtv. 5. § (1)-(4) bekezdései határozzák meg.  

 

A nemzeti vagyon alapvető rendeltetését az Nvtv. 7. § (1) bekezdése határozza meg. 

 

(2) Önkormányzati törzsvagyon: 

a) az Nvtv. 5. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti forgalomképtelen 

vagyonelemek (1. melléklet), 

b) e rendelet szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti 

vagyonnak minősül (2. melléklet) /a) és b) pont továbbiakban együtt: 

forgalomképtelen törzsvagyon/  
c) e rendelet korlátozottan forgalomképes vagyonelemként határoz meg (3. melléklet 

szerint( /(továbbiakban: korlátozottan forgalomképes törzsvagyon/. 

 

(3) Önkormányzati üzleti vagyon a forgalomképes vagyon, amellyel az Önkormányzat 

vállalkozási tevékenységet folytathat, de kötelező feladatai ellátását nem 

veszélyeztetheti.  

 

(4) Az Önkormányzat tulajdonába tarozó vagyonelemekről az új Ötv. 110. §-a szerinti  

nyilvántartást kell vezetni. 

 
(5) Ha az Önkormányzat vagyona új vagyontárggyal gyarapszik, a szerzéssel egyidejűleg 

dönteni kell a vagyontárgy (2)-(3) bekezdés szerinti minősítéséről.  

 
(6) Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyon tényleges állapotában, értékében 

bekövetkezett változást, annak bekövetkezésétől számított 90 napon belül az ingatlan-

vagyonkataszteren át kell vezetni. A változást a jegyző  a Polgármesteri Hivatal útján 

60 napon belül – okirattal igazolva – gondoskodik a  kataszteren  és földhivatali 

ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetéséről.   

 

Forgalomképtelen törzsvagyon 

3. § 

 
(1)  A forgalomképtelen vagyontárgyak elidegenítésére, osztott tulajdon létesítésére, 

megterhelésére, gazdasági társaságba vitelére kötött szerződés semmis. 
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(2)  A forgalomképtelen vagyontárgyak egyéb módon (vagyonkezelői jog, jogszabályon 

alapuló használati jog, szolgalom, bérbeadás, közterület használati díj ellenében történő 

használatba adás) hasznosíthatók. 

 
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 

4. § 

 

(1) Korlátozottan forgalomképes vagyontárgynak minősül az önkormányzati 

 közszolgáltatások alapvető funkcióját és a helyi közhatalmi feladatok ellátását 

 szolgáló vagyontárgy. 

 

(2) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak e rendeletben meghatározott feltételek 

 szerint adhatók el, vagy adhatók vagyonkezelésbe. 

 

(3) Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak:  

a) közüzemi szolgáltatást végző vállalkozások, társaságok használatában lévő, 

 alaptevékenység ellátásához szükséges önkormányzati vagyon,  

b) művelődési, oktatási, egészségügyi, szociális, sport- és egyéb intézmények 

 használatában lévő önkormányzati vagyon, 

 c) a képviselő-testület és szervei, valamint hivatala elhelyezésére szolgáló  

  középület és a hozzájuk tartozó földterületek, 

 d) hulladéklerakó telep.  

 

(4) Önkormányzati intézmény elhelyezését, működését szolgáló ingatlan vagy 

 ingatlanrész  kizárólag azt követően idegeníthető el, ha az intézmény működéséhez 

 az ingatlan használata a Képviselő-testület döntése szerint szükségtelenné vált. 

 

(5) Korlátozottan forgalomképes vagyon elidegenítéséről a Képviselő-testület döntésétől 

 függ. Ezen ingatlanok elidegenítéséhez a forgalomképességet akadályozó okokat 

 meg kell szüntetni, a szükséges feltételeket teljesíteni kell. 

 

Üzleti vagyon 

5. § 

  

Az 1-3. mellékletben fel nem sorolt, vagyonkataszter szerint nyilvántartott vagyontárgyak az 

  Önkormányzat egyéb jellegű üzleti vagyonát alkotják, amelyek különösen:  

a) beépítetlen belterületi földek (telkek, lakótelkek),  

b) külterületi földek (szántó, gyep, kert, gyümölcsös, erdő), 

c) részesedések gazdasági társaságban (üzletrész, részvény) és értékpapírok, 

d) immateriális javak (nem anyagi jellegű eszközök: vásárolt vagy apportként 

 szerzett vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, stb.), 

e) egyéb (előzőekben fel nem sorolt) vagyontárgyak.  

 

II. Fejezet 

A tulajdonosi jogok gyakorlása 

6. § 

 

(1) Az Önkormányzat tulajdonosi jogainak gyakorlása vonatkozásában az új Ötv. 106-110. 

§-ait kell alkalmazni. 
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(2) E rendelet alkalmazásában a vagyonnal való rendelkezésnek minősül az Önkormányzat 

tulajdonában álló dolog, vagy az Önkormányzatot illető vagyonelem tekintetében 

fennálló jog vagy kötelezettség megváltoztatása vagy megszüntetése. A vagyonnal való 

rendelkezésre vonatkozó szabályokat a vagyont érintő megállapodások módosítsa, 

kiegészítése vagy megszüntetése esetén is alkalmazni kell. 

 

(3) A tulajdonost megillető jogokat a Képviselő-testület gyakorolja, ezt a jogát e 

rendeletben meghatározott feltételek szerint a polgármesterre és bizottságára 

átruházhatja. 

 

(4) Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető 

nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a 

polgármester gyakorolja. Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a 

polgármester a Képviselő-testület jóváhagyásával gondoskodik. 

  

 Vagyongazdálkodási hatáskörök 

7. § 

 

(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

a) közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv megalkotása, 

b) az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyaknak az önkormányzati 

 vagyon részeibe való besorolása vagy átminősítése, 

c) ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítése, 

d) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló részesedéseinek értékesítésre 

 történő kijelölése, valamint pénzbeli és apport befektetése gazdasági 

 társaságokba, 

e) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása, 

f) kötvény, váltó kibocsátása és elfogadása, 

g) kezesség vállalása, egy évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlása, 

h) gazdasági és közhasznú társaság alapítása, 

i) társadalmi szervezet, alapítvány létrehozásának engedélyezése, társadalmi 

 szervezethez való csatlakozás,   

j) 2.000.000.- Ft feletti ingó vagyontárgy vásárlásának, értékesítésének 

 jóváhagyása, 

k) az éves költségvetés előterjesztésével egyidejűleg a vagyongazdálkodás 

 irányelveinek meghatározása a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 

 tervvel összhangban.  

 

(2) A Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság hatáskörébe tartozik 

a) önkormányzati ingatlanvagyon szerzésének, értékesítésének véleményezése, 

ellenőrzése, 

b) biztosítási szerződések megkötésének véleményezése, 

c) 1.000.000 – 1.999.999.- Ft értékhatárig ingó vagyontárgy vásárlásának, 

értékesítésének jóváhagyása,   

d) ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásának véleményezése, 

e) önkormányzati követelésről való lemondás a mindenkori költségvetési 

törvényben megállapított értékhatár felett, a behajthatatlan követelések 

törlésének jóváhagyása értékhatár nélkül. 
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(3) A polgármester hatáskörébe tartozik: 

a) a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon – két évet meg nem haladó 

határozott időtartamú bérbeadás útján történő hasznosítása, 

b) a 1.000.000.- Ft érték alatti  ingó vagyontárgy vásárlása, értékesítése,   

c) a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási 

jogügyletek megkötése 

d) bérleti szerződések megkötése,  

e) biztosítási szerződések megkötése a bizottság véleménye alapján, 

f) az átmenetileg használt pénzeszközök egy évnél rövidebb lejáratú lekötése, 

tőkegarantált értékpapírba való befektetésére, 

g) az Önkormányzat éves költségvetésében meghatározott - az önkormányzati 

 vagyon értékét növelő fejlesztések, felújítások, beruházások – előirányzatainak 

 felhasználása, 

h) társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása a költségvetésben 

 meghatározott keret mértékéig, 

i) az önkormányzati vagyon értékének megállapításához szükséges értékbecslés 

beszerzése. 

 

A vagyongazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatalának szabályai 

8. § 

 

(1) 1.000.000.- Ft feletti ingó és ingatlan vagyontárgy értékesítése – ha törvény kivételt 

nem  tesz - csak versenyeztetés útján, hirdetmény nélküli eljárás keretében 

lehetséges az Nvtv. 13-15. §-ai figyelembevételével természetes személy vagy átlátható 

szervezet részére. 

 

(2) Ingatlan értékesítése esetén az elővásárlási jog gyakorlására jogosultak nyilatkozattételi 

jogát – értékhatártól függetlenül – biztosítani kell.  

 
(3) 1.000.000.- Ft értékhatár feletti vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra vonatkozó 

szerződéseket a szerződés létrejöttét követő 15 napon belül a település honlapján közzé 

kell tenni. A közzétételről a jegyző gondoskodik. 

 

(4) A vagyongazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatala előtt széles körben 

tájékozódni kell a piaci viszonyokról és a számításba vehető összehasonlítható 

ajánlatokról. 

 
(5) A vagyongazdálkodással kapcsolatos döntések meghozataláért felelős személyek (7. §) 

a lehető legnagyobb körültekintéssel, az Önkormányzat érdekeinek figyelembe 

vételével – fegyelmi és kártérítési felelősség mellett – kötelesek döntéseiket meghozni. 

 
(6) Önkormányzati vagyont ingyenesen átruházni kizárólag a Nvtv-ben meghatározott 

esetekben és módon lehet. 

 
Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása 

9. § 

 

(1) A vagyon értékének megállapítására általában a nyilvántartási érték az irányadó. 
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(2) Értékesítéskor a vagyon értékét az alábbiak szerint kell megállapítani: 

a) értékpapír esetén a névérték alapján, 

b) ingatlan vagyon esetén: a várhatóan 1 millió forint nettó értéket meg nem 

haladó ingatlanok esetén a Polgármesteri Hivatal indoklással alátámasztott 

értékelése is elegendő, a várhatóan 1 millió forint nettó érték felett az  érték 

megállapítására értékbecslőt kell igénybe venni. Az értékbecslés 6 hónapnál 

régebbi nem lehet.  

c) ingóság esetén a vagyontárggyal azonos, vagy paramétereiben a hozzá 

legközelebb álló, kereskedelemben kapható dolog ára, ennek hiányában 

ingóforgalmi szakértő által meghatározott érték 6 hónapnál nem régebbi 

forgalmi értékbecslés alapján 

d) a követelések esetében az egyedi értékelés kerül alkalmazásra, kivéve a helyi 

adókkal és az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos 

követelések értékvesztésének összege. Ezen követelések az adósok együttes 

minősítése alapján egyszerűsített értékelési eljárással kerülnek meghatározásra. 

A kisösszegű követeléseknél az értékvesztés összege, ezen követelések 

nyilvántartási értékének %-os mértékében kerülhet meghatározásra, 

e) örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során megállapított értéket kell a 

vagyon értékének tekinteni, amennyiben az adó- és értékbizonyítvány 6 

hónapnál nem régebbi. 

 

(3) Amennyiben az adott vagyontárgy vonatkozásában rendelkezésre áll a (2) 

bekezdésben foglaltaknál régebben, de 2 éven belül készült forgalmi értékbecslés vagy 

üzleti értékelés, a döntést megelőzően ennek aktualizált változata is elfogadható. 

 

(4) A vagyontárgy feletti tulajdonosi jog gyakorlóját az adott vagyontárgy értékétől 

függően, vagy ha a hasznosítás csak a vagyontárgy egy részére vonatkozik, a 

vagyonrész értéke alapján kell megállapítani. A vagyontárgy részletekben történő 

elidegenítési szándéka esetén az értékesítést végző szerv köteles a teljes vagyontárgy 

értéke alapján meghatározott tulajdonosi jogok gyakorlójának hozzájáruló 

nyilatkozatát külön megkérni. 

 
(5) Az elővásárlási jog gyakorlásáról a vagyontárgy forgalmi értékétől függően a 7. §-ban  

meghatározott döntéshozó dönt. 

 

(6) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), a rendelet értékhatárra 

vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az 

irányadó. 

 

Lemondás követelésről, követelések elengedése 

10. § 

 

Az Önkormányzat követeléséről részben vagy egészben csak a következő esetekben lehet 

lemondani:  

a) csődegyezségi megállapodásban, 

b) bírói egyezség keretében, 

c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által adott okirat alapján a várhatóan nem 

térül meg, 

d) végrehajtási eljárás során, ha nem, vagy csak részben térül meg, 

e) ha  igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesíthető, 
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f) kötelezettje nem lelhető fel, s ez a dokumentumokkal hitelt érdemlően bizonyított, 

g) peren kívüli megegyezés során, 

h) a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt el nem érő kis 

összegű követelések esetében. 

 

A felajánlott vagyon elfogadása 

11. § 

 

(1) Ha a vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, ezt a lemondást megnevezett 

vagyonkezelő elfogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettségek 

teljesítésére és ismert terhei nem érik el a felajánlott vagyon forgalmi értékét.  

 

(2) Az önkormányzatnak ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásához szükség van a 

Képviselő-testület jóváhagyására. 

Az üzleti vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása 

12. § 

 

(1) Az önkormányzati feladatok ellátásában nélkülözhető forgalomképes vagyonnal 

vállalkozás az Nvtv. szabályainak figyelembevételével végezhető. 

 

(2) Az üzleti vagyon hasznosításához szükséges intézkedések megtétele – a Képviselő-

testület döntésének megfelelően – a vagyon kezelőjének feladata. 

 
(3) A vállalkozásba adott vagyonnal vagyongyarapodással járó módon kell gazdálkodni. 

 

(4) Önkormányzati vagyon vállalkozásba csak részletes, előzetes gazdasági számítások 

végzése után fektethető.  

  

13. § 

 

(1)  Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségekre e rendelet szabályait a mindenkor hatályos jogszabályok 

figyelembevételével kell alkalmazni. Az induló bérleti díjat, a megállapítható 

kedvezmények mértékét az Önkormányzat évente a vagyongazdálkodás irányelveinek 

meghatározásakor kell megállapítani. 

 
(2) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítására természetes 

személlyel vagy átlátható szervezettel hasznosítási szerződést köthet. A hasznosítási 

szerződésben meg kell határozni: 

 
a) az átadás időtartamát,  

b) a kezdő fizetendő bérleti díjat, annak évente történő változtatásának 

módszerét, 

c)  a hasznosítótól elvált felújítási és karbantartási igényt, 

d)  az ingatlanban folytatható tevékenységet. 

 

 

 

 

 



 10 

(3) Az Önkormányzat tulajdonát képező, de nem kizárólagos önkormányzati tulajdonként 

nyilvántartott földterületeket természetes személy vagy átlátható szervezet számára 

nem mezőgazdasági célra is bérbe lehet adni. A szerződésben meg kell határozni a 

jogviszony időtartamát, a fizetendő bérleti díjat, az ingatlanon végezhető 

tevékenységet azzal, hogy a  területen építmény nem építhető. 

 

(4) Önkormányzati külterületi mezőgazdasági ingatlanok mezőgazdasági művelés céljára 

haszonbérlet, bérlet, földcsere, elidegenítés útján hasznosíthatók. A termőföld 

besorolású ingatlanokra haszonbérleti, a nem termőföld besorolású ingatlanokra bérleti 

szerződést lehet kötni határozott időre, legfeljebb 5 évi időtartamra. Haszonbérleti 

vagy bérleti jogviszony esetén évelő növényzetet, ültetvényt csak a tulajdonos előzetes 

hozzájárulásával lehet telepíteni.  

 
(5) Erdő művelési ágú földrészlettel kapcsolatban az Önkormányzatot, mint tulajdonost 

megillető vadászati joggal kapcsolatos jogokat az Önkormányzat nevében a 

polgármester gyakorolja.  

 
(6)  Földcsere-szerződés előtt a cserélendő ingatlanok forgalmi értékének 

meghatározására a 9. §-ban foglaltakat alkalmazni kell. A szerződés előkészítésével 

kapcsolatos költségek viselésében a feleknek megállapodást kell kötniük, ennek 

hiányában a költségeket a felek 50-50 %-os arányban viselik. 

 

Vagyonkezelő szervek 

14. § 

 

(1) Önkormányzati vagyonkezelő szervek: az alapító okiratában meghatározott 

feladatellátását szolgáló vagyon tekintetében az Önkormányzat által irányított 

költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal és intézmények). 

 

(2) Egyéb – elsősorban közműjellegű hálózatok és védőterületei - önkormányzati vagyon 

vagyonkezelésbe adása nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával – kivéve az 

önkormányzati törvény szerinti „kijelölés” esetét – a közfeladat ellátásáról rendelkező 

ágazati törvény, ha olyan nincs, akkor az Áht. részletes szabályai szerint, 

vagyonkezelési szerződés megkötésével történik.  

 
(3) A vagyonkezelő szerv a kezelésében, használatában lévő önkormányzati vagyonnal – 

az önkormányzat kötelező feladatainak sérelme nélkül – a törvények és e rendelet 

keretei között gazdálkodik. Az önkormányzat vagyonkezelő szervei kötelesek a rájuk 

bízott vagyont megőrizni, biztosítani, közterheit viselni, üzemeltetni, a jó gazda 

gondosságával  kezelni és gyarapítani. 

 
(4) A vagyonkezelő jogosult az Önkormányzat tulajdonosi jogai gyakorlását érintő 

döntések előkészítésére és végrehajtására, az önkormányzati feladatellátás során 

átmenetileg nélkülözhető vagyon hasznosítására. 

 
(5) A vagyonkezelők a vagyonkezelési feladatok végrehajtásáról az éves zárszámadás 

keretében kötelesek számot adni. 
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A vagyonkezelői jog ellenértéke, a jogok gyakorlása  

15. § 

 

(1) Az Önkormányzat a 14. § (1) bekezdés szerinti vagyonkezelők részére a 

vagyonkezelői jogot ingyenesen, a (2) bekezdés szerinti vagyonkezelők részére térítés 

ellenében biztosítja.  

 

(2) A vagyonkezelő a működéséhez szükséges, a számvitel szabályai szerinti immateriális 

jószág, tárgyi eszköz, készlet (műszaki berendezés, gép, felszerelés, stb.) 

megvásárlására – ingatlan kivételével – adás-vételi szerződést köthet a 

költségvetésben meghatározott kereteken belül. A szerződés megkötésével a dolog – 

az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján – a költségvetési szerv 

vagyonkezelésébe kerül.  

 
(3) A vagyonkezelőt megilletik a tulajdonos jogai, terhelik a kötelezettségei, azzal, hogy a 

vagyont nem idegenítheti el, használati joggal, szolgalommal vagy más dologi joggal 

nem terhelheti meg, biztosítékul nem adhatja, valamint a vagyonkezelői jogot 

harmadik személyre nem ruházhatja át.  

 
(4) A vagyont a hatályos számviteli jogszabályoknak megfelelően, elkülönítve a 

Polgármesteri Hivatal tartja nyilván, teljesíti az előírt könyvvezetési, beszámolási és 

adatszolgáltatási kötelezettséget.  

 
(5) A Polgármesteri Hivatal – az értékhatártól függő hatáskörrel rendelkező előzetes 

hozzájárulásával - a többi költségvetési szervvel együttműködve gondoskodik a 

vagyon karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatok ellátásáról, a 

feladatellátás során  feleslegessé vált önkormányzati vagyon elidegenítésről.  

 
16. § 

 
(1) A feladatellátás átadását célzó döntést megelőzően vagyonértékelést és elemzést kell 

készíteni, melyben – az eljárást megelőzően elkészített vagyonértékelés 

megállapításaira alapozva – értékelni kell a célt szolgáló vagyon állapotát, 

alkalmasságát, működtetési, várható felújítási és fejlesztési költségeit, s mindezeknek 

az önkormányzati költségvetésre gyakorolt hatását is.  

 

(2) Az önkormányzati vagyont kezelő szerv a rábízott vagyonról – az Önkormányzat 

közfeladatainak sérelme nélkül – e rendelet és más jogszabályok, valamint a vele 

kötött vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerinti gondoskodik. Vagyonkezelő a 

vagyonkezelési jogát más szervre nem ruházhatja át, a vagyontárgyat nem idegenítheti 

el, nem terhelheti meg.  
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(3) A vagyonkezelési szerződésnek – figyelemmel az önkormányzati közfeladatra és az 

ahhoz kapcsolódó önkormányzati vagyon sajátos jellegére – tartalmaznia kell:  

 
a) a vagyonkezelő által kötelezően ellátandó önkormányzati közfeladatot 

és  ellátandó egyéb tevékenységeket, valamint  

b) a vagyonkezelő által a feladatai ellátásához alvállalkozók, illetőleg 

közreműködők igénybevételére, és ezzel összhangban a 

vagyonkezelésbe adott vagyon birtoklására, használatára vonatkozó 

korlátozó rendelkezéseket,  

c) a közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelésbe adott eszközöknek 

az Önkormányzat számviteli nyilvántartási adataival megegyező tételes 

jegyzékét értékével együtt, azon belül a kötelező önkormányzati 

feladatokhoz kapcsolódó vagyon megjelölését,  

d) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó 

rendelkezéseket, és a vagyonnal való vállalkozás feltételeit,  

e) a vagyonkezelői jog megszerzésének ellenértékét, illetve kijelölés 

esetén az ingyenesség tényét,  

f) a vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében az önkormányzati 

vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségek teljesítésének módját és formáját,  

g) az önkormányzat költségvetését megillető – a vagyonkezelésbe adott 

vagyon kezeléséből származó – befizetések teljesítésére, a 

vagyonkezelésbe adott vagyonnal történő elszámolásra vonatkozó 

rendelkezéseket,  

h) a szerződés teljesítésének biztosítására vonatkozó rendelkezéseket,  

i) a teljesítés biztosítására szolgáló mellékkötelezettségeket és egyéb 

biztosítékokat,  

j) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való mérhetően eredményes 

gazdálkodásra vonatkozó előírásokat,  

k) a vagyonkezelési szerződés időtartamát.  

 

(4) A vagyonkezelői jog megszűnik:  

a) határozott időtartamú vagyonkezelési szerződésben meghatározott 

időtartam elteltével,  

b) határozatlan időtartamú vagyonkezelési szerződés esetén a szerződés 

felmondásával, 6 hónapos felmondási idővel, 

c) rendkívüli felmondással, 2 hónapos felmondási idővel, 

d) az adott vagyontárgyra vonatkozóan a vagyontárgy 

megsemmisülésével,  

e) a vagyonkezelő jogutód nélküli megszűnésével, valamint  

f) a szerződésben meghatározott egyéb ok vagy feltétel bekövetkezése 

esetén.  
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 (5) Az Önkormányzat a határozatlan idejű, illetve határozott idejű vagyonkezelési 

 szerződését rendkívüli felmondással akkor szüntetheti meg, ha  

a) a vagyonkezelő kötelezettségét az önkormányzati költségvetési és 

vagyongazdálkodási érdekeket hátrányosan érintő módon megszegi,  

b) a vagyonkezelő, az ellene a szerződéskötés előtt megindult csőd- vagy 

felszámolási eljárásról a helyi önkormányzatot nem tájékoztatta, vagy 

nem  tájékoztatja, illetőleg a vagyonkezelő ellen a vagyonkezelési 

szerződés tartama alatt csőd- vagy felszámolási eljárás indul,  

c) a vagyonkezelő adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék 

tartozása több mint hat hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást 

nem kapott. 

 

(6) Azonnali felmondásnak van helye, ha a vagyonkezelő a kezelésbe adott 

 önkormányzati vagyonnal a szerződésében vállalt önkormányzati feladatot nem látja 

 el, vagy a vagyonban kárt okoz.  

 

A vagyonkezelői jog ellenőrzésének szabályai 

17. § 

 

(1) Az ellenőrzés feladata a vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata, ennek keretében a 

nyilvántartás hitelességének, teljességének és helyességének ellenőrzése, továbbá a 

jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy a tulajdonos érdekeit sértő vagyongazdálkodási 

intézkedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása.  

 

(2) A vagyonkezelő az ellenőrzés érdekében köteles minden közérdekből nyilvános adat, 

valamint az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

törvény rendelkezéseit nem sértő, az önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre 

vonatkozó adatszolgáltatásra és okirat bemutatására. Az ellenőrzésre egyebekben a 

belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok az irányadók.  

 

Záró rendelkezések 

18. § 

 

(1) Ez a rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését 

megelőzően megkötött, egyes vagyontárgyak hasznosításáról szóló szerződésekre nem 

kell alkalmazni. 

 

(2) Hatálybalépéssel egyidejűleg az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való 

gazdálkodás szabályairól szóló 9/2004.(III. 29.) számú, és az azt módosító 4/2009. 

(II.27.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 

Kisari Zoltán                                                      Vasas Ágostonné 

polgármester                                                             jegyző 

 

A rendelet elfogadásra került: 2012. március 26. 

A rendelet kihirdetésre került: 2012. március 27. 

 

 

Vasas Ágostonné 

       jegyző  
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2.b. Napirendi Pont 

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi vagyonpolitikai irányelveinek meghatározására (írásos 

anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy a napirendhez kapcsolódó előterjesztést minden 

képviselő megkapta. Kérte Vasas Ágostonné jegyzőt a napirend ismertetésére. 

 

Vasas Ágostonné jegyző rövid tájékoztatást adott arról, hogy az éves költségvetésre 

alapozva minden évben el kell készíteni az önkormányzat vagyonpolitikai irányelveit, mely 

rövid távú feladatokat, valamint elveket fogalmaz meg, segítve a vagyonpolitikai célok 

megvalósulását. 

Erre figyelemmel szólt arról, hogy a költségvetés teljesülése érdekében javasolt lehet a 

költségtakarékos működéshez kapcsolódó beruházások, valamint az energiaracionalizálást 

elősegítő pályázatok támogatása. 

Döntést igényelne a nehéz élethelyzetbe került ingatlantulajdonosok lakóingatlanai 

vonatkozásában az önkormányzati elővásárlási jog gyakorlásának kérdése, melynek 

alkalmazása során bérbe adhatóvá válna a volt tulajdonos számára korábbi lakóingatlana. 

Jelezte, hogy több ilyen irányú megkeresés is érkezik a Polgármesteri Hivatalhoz, ezért 

ennek szabályozását szükségesnek ítéli a tervezetben rögzítettek szerint., hiszen pénzügyi 

fedezet nem áll rendelkezésre ilyen célra. 

Előadta, hogy a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbevételének díjára is javaslatot tesz 

az előterjesztés. 

 

Kisari Zoltán polgármester köszönte a tájékoztatást. Kérte kérdés, észrevétel, egyéb javaslat 

megtételét. 

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

polgármester az alábbiakról szólt: az árverezés alá kerülő ingatlanok vonatkozásában -  

elismerve a családok felé irányuló segítségnyújtás szándékát -, mivel nem egyértelmű az 

önkormányzati pozíció (a központi közigazgatás  terveiben szerepel egy ilyen irányú 

pénzügyi alap létrehozása az önkormányzatok számára), mivel  az eljárás bevezetése komoly 

költségvetési tételt képezne, ezért most nem támogatja. Megjegyezte, hogy amennyiben 

változik a szabályozás,  illetve annak költségvetési kihatásai, úgy a témakör újratárgyalását 

javasolja.  

 

Az előterjesztésről szavazást rendelt el. 

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (5:0:0) elfogadták az alábbi határozatot: 
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17/2012.(III.26.) számú 

Képviselő-testületi Határozat 
 

Tárgy: az Önkormányzat 2012. évi vagyonpolitikai irányelveinek meghatározása 

 

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

hozza: 

 

1. Az önkormányzati vagyongazdálkodás alapelvei: 

 A vagyongazdálkodás helyi szabályozását az Önkormányzat vagyonáról és a 

 vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló rendelet, valamint az éves 

 költségvetési rendeletek határozzák meg. 

 

 A vagyongazdálkodási jogok irányítója a Képviselő-testület, végrehajtói a 

 Polgármesteri Hivatal és az intézmények. 

 

 A Képviselő-testület a helyi rendeletében  2012. évben az Nvtv. 5. § (4)bekezdése 

 szerint   a tulajdonában álló vagyonelemeit nem minősíti  

 nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként 

 forgalomképtelen törzsvagyonnak. E döntését a Képviselő-testület a jövőben 

 felülvizsgálhatja. 
 

2. A vagyon hasznosítása és működtetése tekintetében: 

 Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait az éves költségvetés 

 figyelembevételével a képviselő-testület egyedi döntései határozzák meg. 
 

 Az Önkormányzat vagyonkezelési feladatait a Képviselő-testület a Polgármesteri 

 Hivatal és az intézményei útján teljesíti a vagyonrendeletben meghatározottak 

 szerint. A vagyonkezelőknek biztosítaniuk kell, hogy az Önkormányzat 

 tulajdonában lévő ingatlanról, ingóságról, egyéb tárgyi eszközről részletes 

 költségfelhasználást tartalmazó információval rendelkezzen. 

 

3. A Képviselő-testület támogatja a költségtakarékos működtetéshez szükséges 

beruházásokat, az energiaracionalizálással összefüggő pályázatokat. 

 

4. A Képviselő-testület a lakóingatlan, mint zálogtárgy bírósági végrehajtáson kívül 

történő értékesítése során – az őt megillető elővásárlási joggal 2012. évben fedezet 

hiányában nem kíván élni. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester, jegyző 

 
5. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja: 200.-Ft/m2, vagy 

helyiségenként 6.000.-Ft/nap 

6. Felhívja a polgármestert, hogy a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet 

terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2012. július 31. 

Felelős: polgármester  
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3. Napirendi Pont 

Rendelet-tervezet a személyi gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjának 

módosításáról (írásos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester bevezetésként előadta, hogy a napirend előterjesztése minden 

képviselő részére megküldésre került. Kérte Vasas Ágostonné jegyzőt, tegye meg szóbeli 

kiegészítéseit. 

 

Vasas Ágostonné jegyző előadta, hogy a személyi gondoskodás körébe tartozó szociális 

ellátások térítési díjáról szóló rendelet 2012. februárjában került elfogadásra, azonban a 

díjtételek bruttó módon történő megjelenítése az egységes értelmezhetőség okán indokolttá 

vált. A jogszabályok változása során ugyanis nem minden intézményünk lett ÁFA-köteles, 

zéert a szabályozás nem egyértelmű. Fentiekre figyelemmel kérte az előterjesztés 

elfogadását. 

 

Kisari Zoltán polgármester kérte kérdés, észrevétel megtételét. Mivel kérdés, észrevétel nem 

fogalmazódott meg, felvetette, hogy a költségvetésbe is bruttó módon került  a díjtétel? 

 

Vasas Ágostonné jegyző előadta, hogy a tervezés folyamatában a szociális térítési díjakra 

vonatkozóan azt az irányvonalat követték, hogy a legmagasabb összeg, amit fizetni kell, az 

fedezné a tényleges költségeket, melynek érvényesülését nehezítette az ÁFA-körhöz tartozás  

változása. Válaszában kijelentette, hogy a költségvetésben bruttó módon  lett tervezve az 

összeg, ahogyan most a rendelet szól. Eddig ennek értelmezése sem okozott problémát, 

hiszen nem készült az intézményeknek külön költségvetés, csak az idei évtől és míg az 

önkormányzat ÁFA-köteles körbe tartozik, az Alapszolgáltatási Központ ÁFA-mentes körbe, 

ez okozott értelmezési problémát. 

 

Kisari Zoltán polgármester köszönte a tájékoztatást. Hozzászólás nem lévén a rendelet-

módosításról szavazást rendelt el. 

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (5:0:0) elfogadták az alábbi rendeletet: 

 

Ostoros Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete  

a személyi gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjáról szóló               

3/2012. ( I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A Képviselő-testület a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 115.§ (1)-(3) bekezdésében, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások térítési díjáról szóló 29/1993./II.17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
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1.§. 

 

A rendelet 1. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3) Jelen rendelettel megállapított intézményi és személyi térítési díjak bruttó módon 

   tartalmazzák a mindenkor irányadó ÁFA-törvény szerinti ÁFA összegét.” 

 

2. §. 

 

 

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Vasas Ágostonné                            Kisari Zoltán 

 jegyző                   polgármester 

 

 

A rendelet jóváhagyásra került: 2012. március 26. 

A rendelet kihirdetésre került: 2012. március 27. 

 

 

Vasas Ágostonné 

        jegyző 

 

 

4. Napirendi Pont 

Javaslat Alapító Okiratok, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására 

(írásos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester elővezette, hogy a napirend keretében tárgyalásra kerül a 

Polgármesteri Hivatal, az Óvoda, az Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának, valamint 

a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, melyek előterjesztéseit minden képviselő 

megkapta. 

Előadta, hogy 2011. december 30-ával sok feladat fogalmazódott meg, melyben 

legmarkánsabb változásként értékelte a pénzügyi szabályozási rendszer átalakulását. 

Kijelentette, hogy az intézmények gazdálkodással kapcsolatos felelősségi köröket, önálló 

számlaszámot kapnak. Hozzátette, hogy az önkormányzattól leválik a polgármesteri hivatal, 

a törvény önálló gazdálkodási jogkörrel ruházza fel az intézményt. 

Elmondta, hogy e markáns változások az Alapító Okiratok módosítását igénylik, kiemelte a 

szakfeladati rendek változásait, s megjegyezte, hogy mindez jól nyomon követhető az 

előterjesztésből. Kijelentette, hogy a szükséges technikai intézkedések megtörténtek azért, 

hogy a gazdálkodási terület el tudja látni a változásokból eredő feladatokat. Kérte Vasas 

Ágostonné jegyzőt tegye meg a napirenddel összefüggő szóbeli kiegészítéseit. 
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Vasas Ágostonné jegyző előadta, hogy az Óvoda, valamint az Alapszolgáltatási Központ 

alapító okirata aktualizálásra került; az Óvodánál a közoktatási törvény szerinti 

harmonizációból fakadó, az Alapszolgáltatási Központnál az általános változásokból eredő 

módosulások átvezetése történt meg, míg a Polgármesteri Hivatal alapító okiratánál alapvető 

változások következtek be.  

 

Eddigi szabályozás szerint valamennyi önkormányzati szakfeladat itt szerepelt, a 

változtatással azonban az önkormányzati államháztartási szakfeladatok törlésére került sor, 

emellett több szakfeladat vonatkozásában szakfeladatszámok,  megnevezések is 

megváltoztak. 

Kijelentette, hogy fentiek okán az önkormányzat által ellátott államháztartási 

szakfeladatokat, az önkormányzat pénzügyi, gazdálkodási rendszerének szabályait az 

SZMSZ-ben kell szerepeltetni, ezáltal az új melléklettel bővült. 

Kérte az előterjesztés jóváhagyását. 

 

Kisari Zoltán polgármester kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

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

az Alapító Okiratokról, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szavazást rendelt el. 

 

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (5:0:0) elfogadták az alábbi határozatot: 

 

18/2012. (III. 26.) számú  

Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy:   Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratainak módosítására  

 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a határozat 1. 2. melléklete 

szerint jóváhagyja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a módosító és az 

egységes okirat aláírására, és egyben felkéri, hogy az okiratokat a Magyar 

Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartásban 

történő átvezetés végett küldje meg. 

 

Határidő: döntést követően azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 
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18/2012. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 1. melléklete 

 

  

Polgármesteri Hivatal Ostoros  

Alapító Okirat módosítása 

 

Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ostoros Községi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala 105/2009. (IX. 29.) számú határozatával elfogadott egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. §-

a,  valamint a szakfeladat rendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. 

(XII. 31.) NGM rendelet alapján az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.) Az Alapító Okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul: 

 

„Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. tv. 7. §-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak alapján az alábbi alapító 

okiratot adja ki:” 

 

2.) Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„1.  A költségvetési szerv neve: Polgármesteri Hivatal Ostoros 

A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat: 8/1990. (X. 10.) számú 

Képviselő-testületi határozat 

Illetékességi területe: Ostoros község közigazgatási területe” 

     I. fokú építéshatósági jogkör vonatkozásában hatósági 

     igazgatási társulási megállapodás alapján Ostoros, Novaj, 

     Kerecsend közigazgatási területe. 

 
3.) Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„5.         Pénzforgalmi jelzőszám: 11739009-15728953 

      Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.” 

 

4.) Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„6.         A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 378022” 

 

5.) Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„8.   A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó    

   költségvetési szerv.  

Ellátja az önállóan működő költségvetési szervek (Napköziotthonos Óvoda, 

Alapszolgáltatási Központ) és Ostorosi Községi Önkormányzat gazdálkodási 

feladatait.” 
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6.) Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul és egészül ki: 

 

„9. Jogszabályban meghatározott közfeladata: az önkormányzat működésével, valamint 

az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok ellátása. 

 

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Önkormányzati igazgatási tevékenység, 

képviselő-testületek, bizottságok  döntés előkészítő munkájának segítése, döntések 

szakmai előkészítése, a döntés végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, az 

önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos teendők ellátása az önkormányzat 

működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

 

A költségvetési szerv alaptevékenységi államháztartási szakágazata: 

841105 helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége” 

 

7.) Az alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul és egészül ki, illetve 

törlődik: 

 

360000  Víztermelés, kezelés,- ellátás 

382101  Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

421100  Út, autópálya építése 

429900  Egyéb máshová nem sorolható építés 

431200  Építési terület előkészítése   

430000  Speciális szaképítés 

522000  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

522001  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása  
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 

562917  Munkahelyi étkeztetés 

681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

813000  Zöldterület – kezelés 

841192   Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

841402   Közvilágítás 

841403   Város-, községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások 

842155   Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 

842531   A polgári védelem ágazati feladatai 

862101   Háziorvosi alapellátás 

882000   Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 

882117   Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118   Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119   Óvodáztatási támogatás 

882114   Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

882116   Ápolási díj méltányossági alapon 

882121   Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 

882123   Temetési segély 
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882125  Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

889967   Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és –átalakítási támogatása  

882129   Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

882203   Köztemetés 

890301   Civil szervezetek működési támogatása 

890302   Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 

890441  Közcélú foglalkoztatás 

890441   Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442  Közhasznú foglalkoztatás 

890442   Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 

890443  Közmunka 

890443   Egyéb közfoglalkoztatás 

910501   Közművelődési tevékenységek támogatása 

910502   Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

931204   Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatás 

931301   Szabadidősport tevékenység és támogatása 

960302   Köztemető fenntartás és működtetés” 

 

„10. A költségvetési szerv által ellátandó alaptevékenységek államháztartási 

szakfeladatrend szerinti besorolása: 

 

7500001  Állategészségügyi tevékenység 

8411121  Önkormányzati jogalkotás 

8411141  Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenysége 

8411151  Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

8411171  Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

8411181  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

8411261  Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási  

  tevékenysége 

8425411  Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek   

8821111  Rendszeres szociális segély 

8821111  Aktív korúak ellátása 

8821121  Időskorúak járadéka 

8821131  Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

8821151  Ápolási díj alanyi jogon 

8822021  Közgyógyellátás” 

 

Ostoros,  2012. március 20. 

  

 

Kisari Zoltán           Vasas Ágostonné 

polgármester         jegyző 

 

Záradék: Az Alapító Okiratot Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

18./2012.(III.26.) számú határozatával jóváhagyta. 

 

Ostoros, 2012. március 27.  

 

Kisari Zoltán           Vasas Ágostonné 

polgármester         jegyző 
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18/2012. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat  2. melléklete 

 

Polgármesteri Hivatal Ostoros  Alapító Okiratának  

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 

évi CV. törvény 1-2. §-a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 

1.) A költségvetési szerv neve:  Polgármesteri Hivatal Ostoros 

  A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:  

8/1990. (X.10.) Képviselő-testületi határozat 

 

Illetékességi területe: Ostoros község közigazgatási területe 

 

2.) A költségvetési szerv székhelye: 3326 Ostoros, Hősök tere 4. 

 

3.)  Adószáma: 15378022-2-10 

 

4.) KSH statisztikai számjele: 15378022-8411-321-10 

 

5.)  Pénzforgalmi jelzőszáma: 11739009-15728953 

Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. 

 

6.) A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 378022 

 

7.) Szakágazati kódja: 841105  

 

8.)   A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv.  

Ellátja az önállóan működő költségvetési szervek (Napköziotthonos Óvoda, 

Alapszolgáltatási Központ) és Ostorosi Községi Önkormányzat gazdálkodási 

feladatait. 

 

9.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: az önkormányzat működésével, 

valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok ellátása. 

 

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Önkormányzati igazgatási tevékenység, 

képviselő-testületek, bizottságok döntés előkészítő munkájának segítése, döntések 

szakmai előkészítése, a döntés végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, az 

önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos teendők ellátása az önkormányzat 

működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

 

A költségvetési szerv alaptevékenységi államháztartási szakágazata: 

 

841105 helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 



 23 

 

10.) A költségvetési szerv által ellátandó alaptevékenységek államháztartási 

szakfeladatrend szerinti besorolása: 

 

7500001  Állategészségügyi tevékenység 

8411121  Önkormányzati jogalkotás 

8411141  Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenysége 

8411151  Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

8411171  Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

8411181  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

8411261  Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási  

  tevékenysége 

8425411  Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek   

8821111  Aktív korúak ellátása 

8821121  Időskorúak járadéka 

8821131  Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

8821151  Ápolási díj alanyi jogon 

8822021  Közgyógyellátás 

 

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

 

Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3326 Ostoros, Hősök tere 4. 

 

12.) A költségvetési szerv vezetőjének (jegyző) kinevezési rendje: 

 

A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36. § (1) 

bekezdésére, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 8. § (1)-

(2) bekezdésére figyelemmel – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított 

képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan 

időre szól. 

 

13.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 

megjelölése: 

 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a 

köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 

irányadók. 

 

Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvényben foglalt szabályok irányadók. 

 

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959.évi IV. törvény rendelkezései az irányadók (pl. megbízási jogviszony). 

 

14.) A költségvetési szerv vállalkozási és kisegítő tevékenységet nem folytat. 
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15.)  A költségvetési szervnek jogi személyiségű szervezeti egysége nincs. 

 

Kisari Zoltán           Vasas Ágostonné 

polgármester         jegyző 

 

 

Záradék: Az Alapító Okiratot Ostoros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

18./2012.(III. 26.) számú határozatával jóváhagyta. 

 

Ostoros, 2012. március 27. 

 

Kisari Zoltán           Vasas Ágostonné 

polgármester         jegyző 

 

 

A Napköziotthonos Óvoda  Alapító Okiratának módosítása 

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (5:0:0) elfogadták az alábbi határozatot: 

 

19/2012. (III.26.) számú  

Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy:   Javaslat a Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítására  

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítását és a a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a határozat 1., 2. 

mellékletei szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és Jegyzőt a módosító és egységes 

szerkezetbe foglalt okirat aláírására, és egyben felkéri a jegyzőt, hogy az okiratokat a 

Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága részére a törzskönyvi 

nyilvántartásban történő átvezetés végett, valamint a Napköziotthonos Óvoda részére 

küldje meg. 

 

A Képviselő-testület megbízza az intézményvezetőt, hogy a Közoktatási Információs 

Rendszer felé a törzskönyvi bejegyzést követően 8 napon belül a változás-bejelentési 

kötelezettségének tegyen eleget. 

 

Határidő: döntést követően azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető 
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19/2012. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 1.  melléklete 

 

  

Napköziotthonos Óvoda   

Alapító Okirat módosítása 

 

 

Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda a 111/2011. 

(XI. 28.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadott alapító okiratát, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. §-a, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a valamint a szakfeladatrendről 

és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet alapján az 

alábbiak szerint módosítja:  

       

 

1.) Az Alapító Okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul: 

 

„A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.  8. § (4) bekezdésében, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 7. §-ában, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-ában, a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak alapján Ostoros Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az alábbi Alapító Okiratot adja ki:”  

 

2.) Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul és egészül ki: 

„3.        A költségvetési szerv törzsszáma:  645179 

     A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 

8510     Iskolai előkészítő oktatás 

851020 Óvodai nevelés” 

 

3.) Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul és egészül ki: 

 

„4.1  A költségvetési szerv közfeladata: iskolai előkészítő oktatás, óvodai nevelés  

 

4.2 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott alaptevékenysége: a 

községben élő 3 éven felüli gyermekek felügyelete, nevelése a tankötelezettség 

kezdetéig, a gyermek három éves korától ellátja a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermekek 

napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, biztosítja az 5. életévét betöltött 

gyermekek részére az iskolai életmódra történő felkészítést, biztosítja azon sajátos 

nevelési igényű gyermekek nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján: 

 a) A közoktatási törvény 121. § (1) bekezdés 29. a) pontja értelmében testi, 

érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b) A közoktatási törvény 121. § (1) bekezdés 29. b) pontja értelmében a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 

küzd; különleges helyzetben lévő gyermekekkel történő foglalkozást szervez, 

hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

esélyegyenlősége megteremtését célzó integrációs fejlesztést, felkészítést végez. 
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     4.3 Ellátandó alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása: 

     

8510111 Óvodai nevelés, ellátás 

8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

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

és rehabilitációs bizottság javaslata alapján: 

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

 b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

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

8901121 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és 

programok 

5629121 Óvodai intézményi étkeztetés 

8901141 Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 

programok 

8902121 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok 

8902151 A gyermekek és fiatalok környezet – és egészségtudatos gondolkodásának 

fejlesztését segítő programok” 

 

4.) Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

„5.)   A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési 

      szerv” 

 

 

Kisari Zoltán        Vasas Ágostonné 

        polgármester               jegyző 

 

 

 

Záradék: Az Alapító Okiratot Ostoros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

19/2012.(III.26.) számú határozatával jóváhagyta. 

 

Ostoros, 2012. március 27.  

 

 

 

Kisari Zoltán        Vasas Ágostonné 

        polgármester              jegyző 
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19/2012. (III. 26. ) sz. Képviselő-testületi határozat 2.  melléklete 

 

Napköziotthonos Óvoda 

Alapító Okiratának  

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.  8. § (4) bekezdésében, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 7. §-ában, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-ában, a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak alapján Ostoros Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az alábbi Alapító Okiratot adja ki: 

 

 1.) A költségvetési szerv neve: Napköziotthonos Óvoda 

A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály: a helyi 

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

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

bekezdése 

 

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

 

Működési köre: iskolai előkészítő oktatás, óvodai nevelés Ostoros község 

 közigazgatási  területén 

 

3.) A költségvetési szerv törzsszáma:  645179 

 

A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 

 

8510     Iskolai előkészítő oktatás 

851020 Óvodai nevelés        

 

4.)  

4.1  A költségvetési szerv közfeladata: iskolai előkészítő oktatás, óvodai nevelés  

 

4.2 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott alaptevékenysége: a 

községben élő 3 éven felüli gyermekek felügyelete, nevelése a tankötelezettség 

kezdetéig, a gyermek három éves korától ellátja a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermekek 

napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, biztosítja az 5. életévét betöltött 

gyermekek részére az iskolai életmódra történő felkészítést, biztosítja azon sajátos 

nevelési igényű gyermekek nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján: 

 a) A közoktatási törvény 121. § (1) bekezdés 29. a) pontja értelmében testi, 

érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b) A közoktatási törvény 121. § (1) bekezdés 29. b) pontja értelmében a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 

küzd; különleges helyzetben lévő gyermekekkel történő foglalkozást szervez, 

hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

esélyegyenlősége megteremtését célzó integrációs fejlesztést, felkészítést végez. 
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4.3 Ellátandó alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása: 

     

8510111 Óvodai nevelés, ellátás 

8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

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

és rehabilitációs bizottság javaslata alapján: 

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

 b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

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

8901121 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és 

programok 

5629121 Óvodai intézményi étkeztetés 

8901141 Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 

programok 

8902121 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok 

8902151 A gyermekek és fiatalok környezet – és egészségtudatos gondolkodásának 

fejlesztését segítő programok 

 

  

5.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv 

 

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

Ostoros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

3326 Ostoros, Hősök tere 4. 

 

Az Intézmény  fenntartójának neve, székhelye: 

 Ostoros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 3326 Ostoros, Hősök tere 4. 

 

7.)  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

     A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje az alábbiak szerint alakul: 

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

előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a fenntartó önkormányzat 

jegyzője köteles elvégezni. A pályázati felhívást a Művelődési és Közoktatási 

Minisztérium hivatalos lapjában kell közzétenni. 

 

7.2. Az intézményvezetőt a hatályos jogszabályok betartása mellett nyilvános pályázati 

eljárás útján a képviselő-testület határozott időre bízza meg  

 

8.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 

 megjelölése: 

 Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazottak, melyekre a 

 közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 

 irányadók. 

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

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

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

 

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

kisegítő  tevékenységet nem folytat. 

 

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

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

székhelye: 

      Polgármesteri Hivatal Ostoros 

  Ostoros, Hősök tere 4. 

 

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

szerv közötti munkamegosztás és a felelősségvállalás rendje külön megállapodás 

szerint jóváhagyásra kerül. 

 

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

képező, pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, 

érvényesítés, ellenjegyzés hatásköri rendjére vonatkozó szabályozás tartalmazza. 

 

10.)  Az intézmény típusa: napköziotthonos óvoda 

 

10.1.  Az intézmény feladatai: 

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

gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

keretében folyik. 

 

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

 

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

 

11.)  A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

 

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

ingatlan és ingó vagyon az alapító tulajdona. 

 

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

nyilvántartott immateriális javak, tárgyi eszközök, mennyiség szerint nyilvántartott kis 

értékű tárgyi eszközök. 

 

11.3. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat feladatainak ellátáshoz szabadon 

használhatja. 

 

11.4.  A vagyon feletti rendelkezési jogosultság: 

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

működése során keletkező vagyontárgyak esetében az alapítót illetik meg. Az 

intézmény a rendelkezésére álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 

biztosítékként felhasználni.  

A vagyon feletti rendelkezés jogára az alapító vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló önkormányzati rendeletek irányadók.  
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11.5.  Az intézmény székhelyén kívüli intézményegységek telephelyei: 

     Az intézménynek a székhelyén kívül működő intézményegysége nincs. 

 

12.)  Az intézmény megszüntetése: 

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

jogosult megszüntetni. 

  A megszüntetésről az alapító határozattal dönt. 

 

Kisari Zoltán        Vasas Ágostonné 

        polgármester               jegyző 

 

Záradék: 

Az alapító okiratot az Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2012. (III. 26.) számú 

határozatával jóváhagyta. 

 

Ostoros, 2012. március 27. 

 

Kisari Zoltán        Vasas Ágostonné 

        polgármester               jegyző 

 

 

Az Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása 

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (5:0:0) elfogadták az alábbi határozatot: 

 

20/2012. (III.26.) számú  

Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy:  Javaslat az Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítására  

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

1) A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítását 

és egységes szerkezetbe foglalt szövegét megállapítja a határozat 1., 2. melléklete 

szerint. 

 

2) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt a módosító és az 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására, egyben felkéri a Jegyzőt, 

hogy az okiratokat a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága részére a 

nyilvántartásban történő átvezetés végett, valamint az Alapszolgáltatási Központ 

részére küldje meg. 

 

3) A Képviselő-testület megbízza az intézményvezetőt, hogy a Heves Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal részére az alapító okiratot küldje meg.  

 

Határidő: döntést követően azonnal 

Felelős:     polgármester, jegyző, intézményvezető 
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           20/2012.(III. 26.) Képviselő-testületi határozat 1. melléklete 

 

Alapszolgáltatási Központ  

Alapító Okirat módosítása 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 7. §-ában, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak alapján Ostoros 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratát 

a következők szerint módosítja:  

 

1.) Az Alapító Okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul: 

„A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.  8. § (4) bekezdésében, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 7. §-ában, az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-ában 

foglaltak alapján Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 

Alapító Okiratot adja ki:”  

 

2.) Az Alapító Okirat 3.) pontja az alábbiak szerint módosul:  

„3.) A költségvetési szerv törzsszáma:                  645168 

A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:  889900” 

 

3.) Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul és egészül ki: 

„4.) Az intézmény közfeladata: szociális és gyermekjóléti alapellátás bentlakás nélkül 

 Az intézmény jogszabályban meghatározott alaptevékenysége: étkeztetés, házi 

 segítségnyújtás,  családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, nappali ellátás 

 Az ellátandó alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása:

  

     8532551 Étkeztetés 

8532331 Házi segítségnyújtás 

8532441 Családsegítés 

8532881 Gyermekjóléti szolgáltatás 

8532661 Nappali ellátás” 

 

4.) Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„5.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:  önállóan működő költségvetési szerv.” 

 

 

 

Kisari Zoltán        Vasas Ágostonné 

polgármester               jegyző 

 

Záradék: 

Az alapító okirat módosítását az Önkormányzat Képviselő-testülete 20./2012.(III.26.) 

Képviselő-testületi határozatával jóváhagyta. 

 

 

Kisari Zoltán        Vasas Ágostonné 

polgármester               jegyző 
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20/2012.(III. 26.)Képviselő-testületi határozat 2. melléklete 

 

Alapszolgáltatási Központ  

Alapító Okiratának  

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.  8. § (4) bekezdésében, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 7. §-ában, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak alapján Ostoros 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi Alapító Okiratot adja ki:  

 

1.) A költségvetési szerv neve: Alapszolgáltatási Központ  

A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat: 54/2005.(V.30.) 

Képviselő-testületi Határozat, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. 

§ (4) bekezdése.  

 

2.) A költségvetési szerv székhelye: 3326 Ostoros, Kossuth tér 3. 

Működési köre: szociális alapellátás és gyermekjóléti szolgáltatás Ostoros község 

közigazgatási területén 

 

3.) A költségvetési szerv törzsszáma:      645168 

A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 889900 

 

4.) Az intézmény közfeladata: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvényben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997.  évi XXI. törvényben foglalt önkormányzati feladatok 

részbeni ellátása. 

4.l. Az intézmény jogszabályban meghatározott alaptevékenysége: étkeztetés, 

házi  segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, nappali ellátás 

 

 4.2. Az ellátandó alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti 

  besorolása:  

      8532551 Étkeztetés 

8532331 Házi segítségnyújtás 

8532441 Családsegítés 

8532881 Gyermekjóléti szolgáltatás 

8532661 Nappali ellátás 

 

5.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:  önállóan működő költségvetési 

szerv 

 

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

Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3326 Ostoros, Hősök tere 4. 

 

7.) Az intézmény  fenntartójának neve, székhelye: 

 Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 3326 Ostoros, Hősök tere 4. 
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8.)  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje az alábbiak szerint alakul: 

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

pályázat előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a fenntartó 

önkormányzat jegyzője köteles elvégezni. A pályázati felhívást a Szociális és 

Családügyi Minisztérium hivatalos lapjában kell közzétenni. 

8.3.  Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat képviselő-testülete adja. 

A megbízással kapcsolatban, döntés előtt ki kell kérni az intézményi 

alkalmazotti közösségnek a véleményét. A megbízás 10 évre szól. A 

pályázatokat az  önkormányzat képviselő-testülete által összehívott eseti 

bizottság véleményezi. 
 

9.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 

megjelölése: 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazottak, melyekre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 

irányadók. 

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

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

az irányadók (pl. megbízási jogviszony). 

 

  10.) Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: 

 10.l. Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke: az intézmény  

  vállalkozási és kisegítő  tevékenységet nem folytat. 

 

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

  feladatainak ellátását végző, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

  szerv neve, székhelye: 

    Polgármesteri Hivatal Ostoros 

Ostoros, Hősök tere 4. 

 

 10.3. Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan gazdálkodó  

  költségvetési  szerv közötti munkamegosztás és a felelősségvállalás rendje 

  külön megállapodás szerint jóváhagyásra kerül. 

 

 10.4. Az előirányzatok feletti jogkör gyakorlásának rendjét a számviteli politika 

  részét  képező, pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás,  

  utalványozás,  érvényesítés, ellenjegyzés hatásköri rendjére vonatkozó  

  szabályozás tartalmazza. 

   

11.  Az intézmény típusa: szociális alapszolgáltatási központ 

 A nappali ellátás férőhelyeinek száma: 20 fő 

 

12. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

 

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

ingatlan és ingó vagyon az alapító tulajdona. 

 

12.2. A szociális és gyermekjóléti munkához rendelkezésre állnak az általános vagyonleltár 

szerint nyilvántartott immateriális javak, tárgyi eszközök, mennyiség szerint 

nyilvántartott kis értékű tárgyi eszközök. 



 34 

 

12.3. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat feladatainak ellátáshoz szabadon 

használhatja. 

 

12.4. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság: 

A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a 12.1. pont szerinti, valamint az intézmény 

működése során keletkező vagyontárgyak esetében az alapítót illetik meg. Az 

intézmény a rendelkezésére álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 

biztosítékként felhasználni.  

 

A vagyon feletti rendelkezés jogára az alapító vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló önkormányzati rendeletek irányadók.  

 

12.5.  Az intézmény székhelyén kívüli intézményegységek telephelyei: 

     Az intézménynek a székhelyén kívül működő intézményegysége nincs. 

 

13.) Az intézmény megszüntetése: 

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

jogosult megszüntetni. 

 A megszüntetésről az alapító határozattal dönt. 

 

 

 

Kisari Zoltán        Vasas Ágostonné 

polgármester               jegyző 

 

 

 

Záradék: 

Az alapító okiratot az Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2012.(III.26.) számú 

határozatával jóváhagyta. 

 

Kisari Zoltán        Vasas Ágostonné 

polgármester               jegyző 

 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy a törzskönyvi nyilvántartással összefüggésben 

megváltozott az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal elnevezése, melyhez igazodik a 

bélyegzők tartalma, illetve a módosításra kerülő SZMSZ iigyekszik rendezni a megváltozott 

jogi környezetet azzal, hogy a 7. számú melléklet az új önkormányzati szakfeladati rendet 

rögzít. Kérte a Szabályzat jóváhagyását. 

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (5:0:0) elfogadták az alábbi rendeletet: 
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                Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének                 

9/2012.(III.27.) önkormányzati rendelete 

Ostoros Község Önkormányzata 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

8/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Ostoros község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. tv. 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 7. §-ában, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-ában 

kapott felhatalmazás alapján Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: rendelet) az 

alábbiak szerint módosítja:  

1. § 

A rendelet 1. § (1) és (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

„(1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése:  Ostoros Községi Önkormányzat 

       (továbbiakban: Önkormányzat) 

       Székhelye: 3326 Ostoros, Hősök tere 4.” 

 

„(5) Ostoros Községi Önkormányzat hivatalának neve: Polgármesteri Hivatal Ostoros 

        (továbbiakban: Polgármesteri  

        Hivatal, rövidítve: PH)” 

2. § 

A rendelet 2. § (2) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

„(2) Az Önkormányzat bélyegzője: kör alakú pecsét, melyen Magyarország címere alatt 

 „Ostoros Községi Önkormányzat - Heves megye” felirat olvasható.” 

 

„(4) A Polgármesteri Hivatal hivatalos kör alakú pecsétjét középen Magyarország címere 

 található és „Polgármesteri Hivatal Ostoros – Heves megye” felirat olvasható.” 

 

3. § 

A rendelet 57. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4) Az Önkormányzat alaptevékenységeinek ellátásához használandó államháztartási 

 szakfeladatokat „Az Önkormányzat által ellátott államháztartási szakfeladatok” 

 megnevezéssel a rendelet 7. melléklete tartalmazza.” 

 

4. § 

A rendelet 65. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: 

 

„g) Az Önkormányzat által ellátott államháztartási szakfeladatok  7. melléklet” 

 

5. § 

A rendelet az e rendelet mellékletét képező 7. melléklettel egészül ki. 

 

6. § 

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Kisari Zoltán          Vasas Ágostonné 

polgármester                   jegyző 

 

A rendelet elfogadásra került:  2012. március 26. 

A rendelet kihirdetésre került: 2012. március 27. 

 

Vasas Ágostonné jegyző 
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           Melléklet (a 8/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete) 

        

Az Önkormányzat által ellátott államháztartási szakfeladatok 

 
3600001  Víztermelés, kezelés,- ellátás 

3821011  Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

4211001  Út, autópálya építése 

4299001 Egyéb máshová nem sorolható építés 

4312001  Építési terület előkészítése   

4300001  Speciális szaképítés 

5220011  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása  

5629131  Iskolai intézményi étkeztetés 

5629171  Munkahelyi étkeztetés 

6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

8130001  Zöldterület – kezelés 

8411321 Adóigazgatás  

8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

8411921   Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

8414021  Közvilágítás 

8414031   Város-, községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások 

8419011  Önkormányzatok és társulások elszámolásai 

8419019  Önkormányzatok és társulások elszámolásai (technikai szakfeladat) 

8419069  Finanszírozási műveletek (technikai szakfeladat) 

8419079  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel (technikai sz.) 

8421551   Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 

8425311   A polgári védelem ágazati feladatai 

8621011   Háziorvosi alapellátás 

8820001   Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 

8821171   Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

8821181  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

8821191   Óvodáztatási támogatás 

8821141   Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

8821161   Ápolási díj méltányossági alapon 

8821211  Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 

8821221  Átmeneti segély 

8821231   Temetési segély 

8821241  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

8821291  Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

8822031  Köztemetés 

8899671  Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és –átalakítási támogatása  

8903011  Civil szervezetek működési támogatása 

8903021  Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 

8904411  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

8904421  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 

8904431  Egyéb közfoglalkoztatás 

9105021  Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

9312041  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

9313011  Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

9603021  Köztemető fenntartás és működtetés 

 

 

 



 37 

5. Napirendi Pont 

Javaslat Ostoros Község Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési tervének elfogadására 

(írásos anyag a mellékletben) 

 
 

Kisari Zoltán polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a napirend előterjesztése minden 

képviselő részére megküldésre került. Előadta, hogy minden önkormányzat jogszabályi 

kötelezettsége a közbeszerzési terv létrehozása, s a tervben foglaltak teljesülésének 

vizsgálata. 

Ismertette, hogy a 2012. évi terv az IKSZT-s, a „patakos” vízvédelmi fejlesztési programot, 

valamint az üzemélelmezés vállalkozásba adásának feladatait tartalmazza. 

Kérte kérdés, észrevétel, egyéb javaslat megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel nem fogalmazódott meg Kisari Zoltán polgármester szavazást 

rendelt el. 

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (5:0:0) elfogadták az alábbi határozatot: 

 

21/2012.  (III.26.) számú  

képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Ostoros Község Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Terve    

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a 2012. évi Közbeszerzési Tervét az előterjesztés szerint elfogadja.  

 

Felhívja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő: 2012. december 31.   

Felelős:     polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Éves Közbeszerzési terv 2012. 
 

Ajánlatkérő neve: Ostoros Község Önkormányzata  

Székhelye: 3326 Ostoros, Hősök tere 4.   

  

I. Árubeszerzés 
- 

 

II. Építési beruházás 

 

Közösségi értékhatárt elérő, illetve 

meghaladó beszerzések 

- 

 

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve 

meghaladó beszerzések 

 

    

Beszerzés meghatározása,  

megnevezése 

  

Beszerzés becsült 

értéke (nettó eFt)  

Beszerzés 

tervezett kezdete  

Alkalmazott/választott   

eljárás típus  

Megjegyzés  

EMVA 

IKSZT kialakítása és működtetése   53.300         2011.09-2013.02.           meghívásos   Kb.tájékoztató 

CPV-kód:45000000              felelős: pm, jegyző 
        

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

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

       CPV-kód 4524      

 

      III. Szolgáltatás-megrendelés             Kb. tájékoztató 

Üzemélelmezés vállalkozásba adása             12.000        2012.06-   meghívásos       felelős: pm,jegyző 

55500000-5 
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IV. Építési koncesszió 

- 

 

 

V. Szolgáltatási koncesszió 

- 

 

VI. Közbeszerzési értékhatárt el nem érő árubeszerzés 

- 

 

Egyéb információk  
Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig, 2017. december 31.-ig köteles megőrizni.  

A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.  

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő 

továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is 

lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a 

közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.  

Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.  

Jóváhagyta Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a …./2012. (III.26.) számú határozatával.
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6. Napirendi Pont 

Javaslat az alapfokú oktatási és nevelési intézményeink szervezeti struktúrájának és 

működési rendszerének áttekintésére (írásos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester tájékoztatást adott arról, hogy az előterjesztés egy intézményi 

struktúra áttekintéséről szól. Az általános iskolai oktatással összefüggésben emlékeztetett 

arra, hogy a köznevelési törvénnyel összefüggésben feladatként került meghatározásra az 

oktatási intézményrendszer felülvizsgálata, figyelembe véve az Eger várossal történő 

tárgyalásokat. 

Kifejtette, hogy a 2005-ben aláírt Társulási Megállapodás nehezíti a változtatási 

lehetőségeket, s megjegyezte:, amennyiben 2012. szeptemberében felmondásra kerülne a 

Megállapodás, úgy arról 2012. március 31-ig döntést kell hozni. Ennek eredményeként 

szeptembertől önállóan kellene az oktatásszervezési feladatra felkészülnie az 

önkormányzatnak.  

Szólt a témakör előzményeiről: több fórumon – pld. tantestületi egyeztetések alkalmával – 

elhangzott, hogy a törvény által meghatározott létszámadatokat településünk nem tudja 

teljesíteni. Ebben segíti ki Ostorost jelenleg Eger város. Ugyanakkor  Eger a bejáró tanulók 

után normatíva kiegészítés igényét fogalmazta meg  településünkkel  szemben, melynek 

javasolt mértéke 176 eFt/tanuló, 106-107 tanuló vonatkozásában. Hosszas tárgyalások alapján 

ezen összeg 25%-át kell megtéríteni településünknek Eger felé,  bár a lehetőségek között ott 

lebeg a 100%-os térítés igénye is. 

Véleménye, hogy ezért szükséges további megoldások keresése, bár a köznevelési törvény 

végrehajtási hiányosságai miatt a mikro-társulás Társulási Megállapodásának 2012. évi 

hatályban tartását indokoltnak tartja, figyelemmel az állami szerepvállalás tisztázatlan 

részletkérdéseire. 

Megjegyezte, hogy az alapfokú oktatási intézmények közül az Óvoda nem része az 

integrációs folyamatnak.  

Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

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

a határozati javaslatról szavazást rendelt el. 

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (5:0:0) elfogadták az alábbi határozatot: 
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22/2012.  (III.26.) számú  

képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy:  az alapfokú oktatási és nevelési intézményeink szervezeti struktúrájának és 

működési rendszerének áttekintése 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

4) A Képviselő-testület az intézményfenntartó mikro-társulás Társulási 

Megállapodásának V.2. pontjában foglalt felmondással – Eger Megyei Jogú 

várossal, a tagiskola tantestületével és a Képviselő-testület bizottsági elnökeivel 

folytatott előzetes egyeztetés alapján – 2012. évben nem kíván élni, azt hatályában 

fenntartja. 

 

5) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről Eger Megyei 

Jogú Várost tájékoztassa és a 2012. évre vonatkozó finanszírozási megállapodást az 

előzetes egyeztetéseknek megfelelően kösse meg. 

 

Határidő: 2012. április 30. 

Felelős:  polgármester 

 

6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendelkezéseinek megjelenését követően 

ismételt egyeztetéseket kezdeményezzen a tagiskola jövőbeni működése 

témájában és arról folyamatos tájékoztatást adjon. 

 

7) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a köznevelési törvénynek megfelelően 

az állam szerepvállalása 2013. január 1. napjától belép az oktatási rendszerbe, de ez 

tényleges változást a 2013/2014. tanév kezdetétől fog jelenteni. 

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: polgármester 
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7. Napirendi Pont 

Javaslat a 2012. évi rendezvénytervre (írásos anyag a mellékletben) 

 

 

Kisari Zoltán polgármester rövid tájékoztatást nyújtott arról, hogy az előterjesztéssel 

kapcsolatban a civil kerekasztal többször ülésezett. Előadta, hogy a felmerült, javasolt 

„szándéksorból” a legnagyobbak kerültek kiemelésre, bár problémát okoz a finanszírozási 

oldal bizonytalansága. Kiemelte, hogy az önkormányzat jelenlegi költségvetésében kevés a 

forrás, s bár pályázatok futnak, de az elbírálás hosszú ideje nehezíti a lehetőségeket. 

Megjegyezte, hogy a szerény programkínálat összefügg az IKSZT, a Közösségi  Ház jövőbeli 

sorsával. 

Beszámolt arról, hogy a civil közösségek – látva a nehéz költségvetési helyzetet – egy-két 

rendezvényhez ragaszkodnak, s véleményük, hogy 1 – 1 erőteljesebb rendezvény valósuljon 

meg, mintsem több kisebb horderejűben forgácsolódjon szét az erő. 

Állást foglalt amellett, hogy össze kell hangolni a rendezvényeket, s azokat előtérbe helyezni, 

ahol megmozdul a település lakosságának nagy része. 

Kérte Dér Attila művelődés-szervezőt, tegye meg a napirenddel összefüggő szóbeli 

kiegészítéseit. 

 

Dér Attila művelődés-szervező előadta, hogy a költségvetési gondok a 2012. év rendezvényi 

lehetőségeire is hatással vannak. Megjegyezte, hogy a Művelődési Ház költségvetésében 

nem sikerült programot tervezni, csak pályázati segítséggel van erre mód, melynek 

következményeként sajnálattal közölte, hogy ennek 1 rendezvény, az Egészségnap áldozatul 

eshet. Reményét fejezte ki, hogy az év második felében a tervezett programokhoz források 

rendelhetőek, s fontosnak tartja, hogy a civilek is elkezdtek önálló programstruktúrát 

szervezni, melyben jónak ítéli, hogy próbálnak közösen forrásokat találni.   

Üdvözölte a közösségek programszervezését, s azt, hogy ehhez az önkormányzat nyújt 

humánerőforrás, valamint intézményi hátteret. 

 

Kisari Zoltán polgármester köszönte a kiegészítéseket, s kérte kérdés, észrevétel, egyéb 

javaslat megtételét. 

 

Bóta László képviselő előadta, hogy információja pozitív egy pályázat előrehaladásáról, s 

bízik benne, hogy sikeres lesz e témájú pályázata kapcsán az Önkormányzat. 

 

Kisari Zoltán polgármester véleménye, hogy a két nagyrendezvény (Egészségnap, Falunap) 

mellett a lemhényi testvértelepülés delegációjának fogadásáról is gondoskodni kell. 

Állást foglalt amellett, hogy a rendezvényeknél a tartalom, az élménygazdagság a lényeg, s 

minden visszajelzés igazolta az elmúlt évi Egészségnap sikerét. 

 

Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

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

a témakörben szavazást rendelt el. 
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Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (5:0:0) elfogadták az alábbi határozatot: 

 

23/2012.  (III.26.) számú  

képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy:  Javaslat a 2012. évi rendezvénytervre 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező „Ostoros nagyrendezvényei a 2012-es 

évben”  tervet jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

23/2012.(III. 26.)Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Ostoros nagyrendezvényei a 2012-es évben 

 

 

Garantált rendezvények: 

 

 

Március 15. 

Az 1848-49 Forradalom és Szabadságharc tiszteletére rendezett községi rendezvény 

 

Augusztus 

Testvértelepülési csereprogram 

 Állampolgársági eskü köré szerveződő események 

 Általános iskolások csereüdültetése 

 

Augusztus 19-20. 

Ostorosi Falunapok 

 Előadóművészeti bemutatók 

 18 évesek avatása 

 Tűzijáték 

 Koncertek 

 Utcabál 

 Szent István napi rendezvénykör 

 

Augusztus 

Szüreti Felvonulás – a Hagyományőrző és Nyugdíjas Klub szervezésében 

 

Szeptember 

Egészségsziget – Az Önkormányzat és a helyi Vöröskereszt közös szervezésében 
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Október 23. 

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc tiszteletére rendezett községi rendezvény 

 

 

2012. második félévétől a Rédei Közösségi Ház szervezésében induló tervezett tanfolyamok: 

 

 Internet tanfolyam 

 Nagyszülő – unoka számítógép-kezelési és internet tanfolyam 

 Ifjúsági kompetenciafejlesztő foglalkozások 

 

Egyéb rendezvénytervek: 

(Beadott, de még nem elbírált pályázati források tervezett rendezvényei) 

 

 Nyáresti - őszesti szabadtéri koncertek – Szent István tér 

 Irodalmi esték meghívott vendégekkel  

 Képzőművészeti kiállítások a Rédei Művelődési Házban  

 Lakossági foglalkoztatási és pályázatírási és projektmenedzselési tanfolyamok 

 

 

Civil szervezetek, közösségek önálló programjai: 

 

Február: 

- Hagyományőrző és Nyugdíjas Klub farsangi bálja 

- Általános Iskola farsangja 

- Óvoda farsangja 

 

Április: 

- Nagycsaládosok húsvéti családi programja 

 

Június: 

- Civil nap az Idegenforgalmi egyesület szervezésében 

 

Október: 

- Idősek Napja 

 

November: 

- Nagycsaládosok adventi ünnepkör köré szerveződő programjai 
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8. Napirendi Pont 

 Egyebek: 

 

8.1. 

Tájékoztatás az „IKSZT kialakítása és működtetése” elnevezésű pályázatról 

 

Kisari Zoltán polgármester szólt arról, hogy a témakörben hosszas egyeztetések zajlottak, s 

megállapítható, hogy az IKSZT projekt feltételrendszerében bekövetkezett változások miatt 

az Önkormányzat a 2009. évben támasztott követelmények szerint nem tudja megvalósítani a 

programot.  

Ezért átgondolást igényel, s javasolt lehet a Közösségi Ház épületénél jelentkező stabilitási 

problémák miatt, hogy az önkormányzati telkek esetleges értékesítéséből származó bevételből 

az épület állagának megóvására, a szükséges beavatkozások elvégzésére forrást biztosítani. 

Kérte a tájékoztatás tudomásul vételét. 

 

A képviselők egyetértettek az elhangzottakkal, s a tájékoztatást tudomásul vették. 

 

 

8.2. 

Tájékoztatás a közétkeztetés közbeszerzési eljárásának folyamatáról (írásos anyag a 

mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester elővezette, hogy a napirendhez kapcsolódó előterjesztést minden 

képviselő megkapta. Beszámolt arról, hogy bejárásra került sor a konyha épületében, a 

vizsgálat tárgya volt az új működési engedély megszerzése feltételrendszerének 

meghatározása. 

Megjegyezte, hogy az előterjesztés részletezi azon önkormányzati szándékot, mellyel az 

üzemélelmezés vállalkozásba adása megvalósítható: 1.) Kiszállítás (melegítő konyha) 2.) 

Helyben főzési forma alkalmazása mellett vizsgálni szükséges a működtetési különbségeket. 

Elmondta, hogy a Kbt. változásának eredményeként megváltoztak az eljárási rendek, 

értékhatárok. Ismertette a tárgyalásos eljárási rend feltételeit. 

Véleménye, hogy a többletterhet nem jelentő megoldást kell az önkormányzatnak 

megkeresnie, s olyan partnert kell találni, aki ráfordítási költséggel ugyan számol, de azt 

nem építi be majdan a térítési díjakba. Vizsgálat tárgyát kell képezze az étkeztetési 

szolgáltatás összetevői is, dominanciaként fogalmazta meg a gyermekétkeztetést.  

Állást foglalt amellett, hogy az ajánlattételi felhívásban minden feltételrendszert 

egyértelművé kell tenni, ezért élnek a szakcsapat és közbeszerzési szakember alkalmazásával 

azért, hogy időben elindíthatóvá váljon a folyamat. Hangsúlyozta, hogy az ajánlattételi 

felhívás szövegét a képviselő-testületnek el kell fogadnia, s a Kbt. változásai okán 2012. július 

1-jére kérte a végrehajtási határidő módosítását. 

 

A képviselők egyetértettek az elhangzottakkal, s a tájékoztatást tudomásul vették. 
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8.3. 

Javaslat az EKTcT Alapító Okiratának módosítására (írásos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy az Egri Kistérség Többcélú Társulása Alapító 

Okiratának módosításáról szóló előterjesztést mindenki megkapta. Hozzátette, hogy a 

módosítást a régi szakfeladatrend megszűnése, s az új szakfeladatrend Okiratba való 

beépítése indokolja. 

Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

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

az EKTcT Alapító Okiratáról szavazást rendelt el. 

 

Szavazás 

 

 

A képviselők egyhangúlag (5:0:0) elfogadták az alábbi határozatot: 

 

24/2012.  (III.26.) számú  

képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy:  Javaslat az EKTcT Alapító Okiratának módosítására 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Ostoros Önkormányzat Képviselő Testülete az Egri Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Megállapodásának 1. számú mellékletét képező módosított egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot és annak Módosító Okiratát beterjesztett formájában 

elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okiratok aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kisari Zoltán polgármester 
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1.sz. melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

1.) Alapított szerv neve:  Egri Kistérség Többcélú Társulása 

2.) Alapított szerv székhelye: H-3300 Eger, Mocsáry L. u. 1. 

3.) Alapított szerv típusa:  

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. alapján 

létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulás. 

4.) Alapított szerv működési területe:  

Az Alapított szerv 5.) pontban felsorolt alapító önkormányzatainak közigazgatási területe. 

5.) Az Alapított szerv alapító, fenntartó és felügyeleti szervei: 

 

1. Andornaktálya Község Képviselő-testülete 3399 Andornaktálya, Rákóczi F. út 160. 

2. Demjén Község Képviselő-testülete 3395 Demjén, Kossuth L. tér 1. 

3. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 3300 Eger, Dobó István tér 2. 

4. Egerbakta Község Képviselő-testülete 3321 Egerbakta, Bátori út 12. 

5. Egerszalók Község Képviselő-testülete 3394 Egerszalók, Sáfrány u. 7. 

6. Egerszólát Község Képviselő-testülete 3328 Egerszólát, Egri u. 2. 

7. Feldebrő Község Képviselő-testülete 3352 Feldebrő, Kossuth út 29. 

8. Felsőtárkány Község Képviselő-testülete 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. 

9. Kerecsend Község Képviselő-testülete 3396 Kerecsend, Fő út 55. 

10. Maklár Község Képviselő-testülete 3397 Maklár, Templom tér 7. 

11. Nagytálya Község Képviselő-testülete 3397 Nagytálya, Kossuth L. u. 34. 

12. Noszvaj Község Képviselő-testülete 3325 Noszvaj, Kossuth L. u. 1. 

13. Novaj Község Képviselő-testülete 3327 Novaj, Rákóczi F. u. 3. 

14. Ostoros Község Képviselő-testülete 3326 Ostoros, Hősök tere 4. 

15. Szarvaskő Község Képviselő-testülete 3323 Szarvaskő, Rákóczi F. út 1. 

16. Tarnaszentmária 3331 Tarnaszentmária, Egri út 2 

17. Verpelét 3351 Verpelét, Kossuth út 73. 
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6.) Alapított szerv alapításának időpontja: 2004. június 30. 

7.) Az Alapított szerv jogállása:  önálló jogi személyiséggel rendelkező többcélú 

kistérségi társulás, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat 

kell alkalmazni. 

8.) Az Alapított szerv gazdálkodási jogköre: Előirányzatai felett teljes jogkörrel 

rendelkező, önállóan gazdálkodó többcélú kistérségi társulás. Önálló bankszámlával 

rendelkezik. A Társulás szabadon választhatja meg számlavezető hitelintézetét, az általa 

létrehozott, fenntartott költségvetési szervek csak e hitelintézetnél vezethetik költségvetési 

elszámolási számlájukat. A gazdálkodás jogszerűségét a Tanács Pénzügyi Bizottsága 

ellenőrzi. A Társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatának 

megalkotására, az erről történő elkülönített információ-szolgáltatásra, az előirányzat 

gazdálkodásra, az évközi és év végi beszámolásra, valamint az évközi pénzforgalmi jelentés 

készítésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a helyi önkormányzatokra 

vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a 

Társulási Tanács gyakorolja, a polgármester részére meghatározott feladatokat a Társulási 

Tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a Társulás munkaszervezetének 

vezetője látja el. 

9. Alaptevékenysége: 

Alaptevékenységi szakágazat: 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 

10.) Az Alapított szerv feladatai: Az alapítók a közös céloknak megfelelő hatékony és 

eredményes kistérségi együttműködésük hosszú távú biztosítása és feladatellátásuk érdekében 

a Társulási Megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, 

hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatait (hatásköreit): 

- területfejlesztés, 

- egészségügyi- és szociális ellátás, 

- család-, gyermek és ifjúságvédelem, 

- oktatás-nevelés, 

- hulladékgazdálkodás (a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláson, 

/3300 Eger, Dobó I. tér 2./ keresztül), 

- belső ellenőrzés, 

- állati hulladékok gyűjtésének és ártalmatlanításának közös szervezése, 

- közbeszerzési illetve közös beszerzési feladatok ellátása, 

- kistérségi közigazgatási ügyintézés korszerűsítése 

- közművelődési feladatok ellátása. 

A Társulás a Megállapodásban foglalt feladatokat a megvalósíthatóság feltételeitől függően 

fokozatosan vezeti be, illetve látja el. A Társulás keretében a fokozatosság nem vonatkozik az 

időközi jogszabály-változások eredményeként kötelezővé váló feladatokra. 

11.) Gazdálkodási feladatait ellátja:  Pénzügyi-gazdasági feladatait a Társulás 

munkaszervezete útján látja el. A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, 

költségvetési határozatban állapítja meg. A Társulási Tanács munkaszervezete útján 

gondoskodik a Társulás költségvetésének végrehajtásáról. 
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12.) Az Alapított szerv vezetőjének kinevezési rendje: az Egri Kistérség Többcélú 

Társulásának aláírt Társulási Megállapodása IV/4/4. alfejezetében foglaltaknak megfelelően a 

Társulási Tanács választja a Társulás Elnökét. 

 A Társulást a Társulás Elnöke képviseli. 

13.) Vállalkozásként végezhető tevékenységek: Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

14.) A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

Évenként az alapítók az önkormányzati folyó évi költségvetési évük tervezésében szereplő 

lakosságszám után számított működési célú hozzájárulást köteles a Társulásnak megfizetni, 

amelynek mértékét az alapításkor a Társulási Megállapodás, az alapítás évét követően a 

Társulási Tanács az éves költségvetésben állapítja meg. A feladat ellátási költségeket (feladat 

és tagokra eső összeg szerinti bontásban) a Társulási Tanács által évente – a Társulás éves 

költségvetésének elfogadásával egyidejűleg – állapítja meg, amelyet az alapítók a 

költségvetési határozatban lefektetett ütemezés szerint kötelesek a Társulásnak megfizetni. A 

Társulás vagyona a tulajdonában lévő (átadott, fejlesztés, közös beruházás révén keletkező) és 

a költségvetési szerv használatába adott ingatlan, valamint a könyvviteli nyilvántartásban 

szereplő ingó vagyon. 

15.) A vagyon feletti rendelkezési jogosultság:  

A vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási 

Tanácsának jogkörébe tartozik. A vagyongazdálkodás részletes szabályait a Társulási 

Megállapodás, a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint egyéb belső 

szabályzatok tartalmazzák. 

16.) Jogszabályi hivatkozások: 

Az alapítók – Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése k) pontja; a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. §-a; a helyi önkormányzatok 

társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény -; a települési 

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény, a 2007. évi 

CVII. törvény rendelkezései alapján hozzák létre a Társulást. Jelen Alapító Okirat és 

módosításai az utolsó önkormányzati alapítói határozat elfogadásának napján lép hatályba. Az 

Alapító Okiratot az érintett képviselő-testületek döntése alapján a polgármesterek aláírásukkal 

látták el. 
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 Alapító Képviselőjének 

megnevezése és 

aláírása 

Az Alapító Okiratot jóváhagyó 

határozat száma 

 

 

1. 

 

 

Andornaktálya Község 

Képviselő-testülete 

 

…………………… 

Vámosi László 

polgármester 

43/2004. sz. határozat 

2/2005. (I.25.) sz. határozat 

13/2006. (I.30.) sz. határozat 

32/2007. (IV.23.) sz. határozat 

72/2007. (X.30.) sz. határozatával 

 

 

2. 

 

 

Demjén Község 

Képviselő-testülete 

 

…………………… 

Fodor Géza 

polgármester 

24/2004. sz. határozat 

1/2005. (I.11.) sz. határozat 

122/2005. (XI.29.) sz. határozat 

36/2007. (III.28.) sz. határozat 

117/2007. (X.26.) sz. határozatával 

 

 

3. 

 

Eger Megyei Jogú 

Város Közgyűlése 

 

…………………… 

Habis László  

polgármester 

342/2004. sz. határozat 

7/2005. (I.20.) sz. határozat 

806/2005. (XII.15.) sz. határozat 

151/2007.(IV.26.) sz. határozat 

464/2007. (X.25.) sz. határozatával 

 

 

4. 

 

 

Egerbakta Község 

Képviselő-testülete 

 

…………………… 

Varga Tibor 

polgármester 

65/2004. sz. határozat 

1/2005. (I.25.) sz. határozat 

100/2005. (XI.30.) sz. határozat 

38/2007. (IV.25.) sz. határozat 

154/2007. (XI.08.) sz. határozatával 

 

 

5. 

 

Egerszalók Község 

Képviselő-testülete 

 

…………………… 

Tőgyi Gábor  

polgármester 

39/2004. sz. határozat 

2/2005. (I.19.) sz. határozat 

3/2006. (I.25.) sz. határozat 

40/2007. (IV. 25.) sz. határozat 

129/2007. (X.17.) sz. határozatával 

 

 

6. 

 

Egerszólát Község 

Képviselő-testülete 

 

…………………… 

Verebélyi György  

polgármester 

48/2004. sz. határozat 

16/2005. (I.26.) sz. határozat 

99/2005. (XI.30.) sz. határozat 

26/2007. (IV.24.) sz. határozat 

75/2007 (X.30.) sz. határozatával 
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7. 

 

Feldebrő Község 

Képviselő-testülete 

 

…………………… 

Kelemen József 

polgármester 

 

74/2007. (X.25.) sz. határozatával 

 

 

8. 

 

Felsőtárkány Község 

Képviselő-testülete 

 

…………………… 

Dr. Juhász Attila 

Simon 

polgármester 

59/2004. sz. határozat 

9/2005. (I.20.) sz. határozat 

130/2005. (XII.15.) sz. határozat 

66/2007 (V.08.) sz. határozat 

147/2007. (XI.13.) sz. határozat 

 

9. 

 

 

Kerecsend Község 

Képviselő-testülete 

 

 

…………………… 

Sári László  

polgármester 

17/2004. sz. határozat 

1/2005. (I.19.) sz. határozat 

93/2005. (XII.20.) sz. határozat 

30/2007. (V.07.) sz. határozat 

60/2007 (X.29.) sz. határozatával 

 

 

10. 

 

Maklár Község 

Képviselő-testülete 

 

…………………… 

Havasi László 

polgármester 

35/2004. sz. határozat 

1/2005. (I.25.) sz. határozat 

73/2005. (XI.15.) sz. határozat 

39/2007. (IV.26.) sz. határozat 

94/2007. (X.30.) sz. határozat 

 

11. 

 

Nagytálya Község 

Képviselő-testülete 

 

…………………… 

Lovasi Ferenc 

polgármester 

15/2004. sz. határozat 

1/2005. (I.13.) sz. határozat 

1/2006.(II.09.) sz. határozat 

18/2007. (IV.24.) sz. határozat 

53/2007. (X.31.) sz. határozatával 

 

 

12. 

 

 

Noszvaj Község 

Képviselő-testülete 

 

……………… 

Bóta Géza 

polgármester 

63/2004. sz. határozat 

124/2004. (XII.20.) sz. határozat 

154/2005. (XI.11.) sz. határozat 

53/2007. (IV.18.) sz. határozat 

128/2007. (XI.05.) sz. határozatával 

 

13. 

 

Novaj Község 

Képviselő-testülete 

…………… 

Fodor Péter  

polgármester 

108/2004. sz. határozat 

2/2005. (I.31.) sz. határozat 

180/2005. (XI.28.) sz. határozat 

41/2007. (IV.19.) sz. határozat 

92/2007 (X.25.) sz. határozatával 
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14. 

 

 

Ostoros Község 

Képviselő-testülete 

 

…………… 

Kisari Zoltán  

polgármester 

48/2004.  sz. határozat 

1/2005. (I.14.) sz. határozat 

102/2005. (XI.07.) sz. határozat 

34/2007 (IV. 23.) sz. határozat 

84/2007 (X.29.) sz. határozatával 

 

15. 

 

Szarvaskő Község 

Képviselő-testülete 

 

……………… 

Barta Győző  

polgármester 

33/2004.  sz. határozat 

1/2005. (I.18.) sz. határozat 

72/2005. (XI.22.) sz. határozat 

13/2007 (IV.17) sz. határozat 

27/2007. (X.30.) sz. határozatával 

16. Tarnaszentmária 

Község Képviselő-

testülete 

 

……………… 

Czipó László 

polgármester 

 

24/2007. (X.26.) sz. határozatával 

 

17. 

 

Verpelét Község 

Képviselő-testülete 

 

……………… 

Farkas Sándor 

polgármester 

 

90/2007. (X.25.) sz. határozatával 

 

 

 

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 

 


