
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: 2012. április 23-án Ostoros Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros 

üléséről 

 

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

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

 

Távolmaradt: Bóta László képviselő. 

 

További meghívottak: csatolt jelenléti ív szerint 

 

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

az intézményvezetőket, a civil szervezetek képviselőit, s külön köszöntötte az Eger-Audit 

Könyvszakértő és Tanácsadó Kft részéről Dr. Gál János könyvvizsgálót, valamint Holló 

István urat.  

Javaslatot tett a meghívóban közölt napirendi pontok megtárgyalására, az alábbi 

kiegészítéssel. 6.) Egyebek napirendek folytatásaként: 6/6. Javaslat az Alapszolgáltatási 

Központ Alapító Okiratának módosítására, 6/7. Javaslat számlavezető pénzintézeti ajánlatok 

összehasonlítására, 6/8. Javaslat a Lakossági Fórum „Falugyűlés” időpontjára 6/9. 

Tájékoztatás a kátyúzási és Dobó út felső szakaszának útalap megerősítési, beruházási 

programjáról 6/10. Adóhátralékosok nyilvánossági ügye 6/11.Tájékoztató a település 

parkosításának lehetőségeiről témakörök megvitatását kérte. 

Elmondta, hogy az Ifjúsági és Sportbizottság Elnöke kérelemmel fordult az 

Önkormányzathoz, melyben a munkatervben szereplő ifjúsági cselekvési terv napirendjének 

május 21-ei ülésre történő beterjesztésének lehetőségét kérte. Kijelentette, hogy a kérelem 

befogadásra került, a napirendet a soron következő ülésre terjeszti be a bizottság. 

Kérdése volt, van-e más napirendi javaslat. 

 

Molnár Lajos az Ostorosért Polgárőr Egyesület részéről bejelentést kíván tenni. 

 

Vasas Ágostonné jegyző előadta, hogy a 6.) Egyebek 1.) napirendje kapcsán 

egyeztetett a témában a Kormányhivatallal, s megjegyezte, hogy mintegy 2 és fél 

hónapnyi időtartamban a központi jogszabállyal ellentétes volt a  települési szilárd 

hulladék közszolgáltatási díjának megállapításáról  szóló helyi rendelet. Kifejtette, 

hogy a testület előtt jelenleg lévő előterjesztés az egyeztetést követően készült el, 

majd újabb kormányhivatali információt követően a rendelet-tervezet ismételt 

benyújtását nem javasolták, hiszen magasabb szintű jogszabály – törvény – felülírta a 

helyi önkormányzat rendeletét, így kérte annak napirendről való levételét. 
 

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

 

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

 

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

ülése között tett intézkedésekről  
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2.) Rendelet-tervezet a 2011. évi költségvetés módosításáról 

(könyvvizsgálói jelentéssel együtt) 

 

 3.)  Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesüléséről  

       (a zárszámadási rendelethez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel együtt) 

 

4.) Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról 

 

5.) Javaslat a 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására 

 

6.) Egyebek 

 

6.1.Rendelet-tervezet a települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjának megállapításáról  

szóló 22/2011. (XII.13.) rendelet módosításáról – napirendről levéve 

  

       6.2.Javaslat Ostoros Községi Önkormányzat 2011. évi Közbeszerzési Terve 

végrehajtásának jóváhagyásáról 

 

 6.3. Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola igazgatói munkakör betöltésére         

                    érkezett pályázatok értékelése 

 

6.4. Kolontár település támogatási kérelme  

 

6.5  Javaslat Eger – Ostoros – Novaj – Mezőkövesd menetrend változására 

 

 6.6. Javaslat az Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítására 

 

 6.7. Javaslat számlavezető pénzintézeti ajánlatok összehasonlítására 

 

 6.8. Javaslat a Lakossági Fórum „Falugyűlés” időpontjára 

 

 6.9. Tájékoztatás a kátyúzási és Dobó út felső szakaszának útalap megerősítési, 

beruházási programjáról     

                      

 6.10. Adóhátralékosok nyilvánossági ügye 

 

 6.11. Tájékoztató a település parkosításának lehetőségeiről 

 

 6.12. Ostorosért Polgárőr Egyesület bejelentése 
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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 kiegészítésében az alábbiakról szólt: több alkalommal volt a képviselő-

testület előtt a Siófok belterületén található ingatlan témája, melyben az önkormányzatnak  

12 m2-nyi tulajdonrésze van. Az egyik résztulajdonos, a Dessert Kft kérte, hogy az ingatlan 

megosztására kerüljön sor, azonban több önkormányzat a megosztás módjával nem értett 

egyet. Emiatt a cég bírósághoz fordult, s a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 

2012. április 10. napjára tűzött ki tárgyalást az ügyben. Ostoros Önkormányzatának nevében 

ellenkérelem benyújtására került sor felperesek ellen; ebben kérte az önkormányzat a 

kereseti kérelem elutasítását, mivel vitatja a felperesek tulajdonjogi igényét. Elmondta, hogy 

e kényszerű döntést az ajánlattevővel való tény-, valamint üzletszerű tárgyalás elmaradása, 

az önkormányzati vagyonvesztés elkerülése indokolta. Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

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

el. 

 

Szavazás 

 

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

 

26/2012. (IV.23.) számú 

Képviselő-testületi határozat 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete Kisari Zoltán polgármester előterjesztésében 

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

intézkedésekről szóló beszámolót és azt elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

2. Napirendi Pont 

Rendelet-tervezet a 2011. évi költségvetés módosításáról (könyvvizsgálói jelentéssel együtt) 

(írásos anyag a mellékletben) 
 

Kisari Zoltán polgármester ismertette, hogy a napirend írásos előterjesztését minden 

képviselő megkapta. Kijelentette, hogy az előterjesztés a 4/2011. (II.14.) költségvetési 

rendelet ismételt módosításáról szól. Előadta, hogy a módosítás azért is kerül a                   

képviselő-testület elé, hogy a következő napirend (zárszámadás) reálisabb megközelítésben 

legyen vizsgálható. Hozzáfűzte, hogy az alaprendelet eddig 3 alkalommal került módosításra, 

s most a IV. negyedévi módosítást ismerteti az előterjesztés. Kifejtette, hogy az 

előterjesztéseket a bizottságok tárgyalták, s jóváhagyásukkal megerősítették annak képviselő-

testület elé terjesztését. Megjegyezte, hogy a könyvvizsgálói jelentést mindenki megkapta, 

melyben a költségvetési módosítás szakmailag értékelésre került.  
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A tárgykör vizsgálata során látható, hogy a IV. negyedévben is bővült az önkormányzat 

bevételi és kiadási lehetősége, azonban a módosított előirányzaton belül voltak olyan 

változtatási szándékok, melyek nem realizálható bevételi tétel kivezetését, s ehhez 

kapcsolódóan kiadási oldalon történő csökkentést eredményeztek. A kivezetési tételek között 

szerepel a telekértékesítésből származó bevételek realizálásának elmaradása, s a hozzá tartozó 

ÁFA tartalom kivezetése. Több olyan feladat került át-, illetve kivezetésre, melyek korábban 

szerepeltek a költségvetésben, s idő közben módosítani kellett, pld. vis maior támogatás, 

illetve a Szépasszonyvölgyi partfalépítési program. Előadta, hogy a 2011. évi pénzügyi 

helyzet ellenmondásossága azért helytálló, mert a képviselő-testület szigorító intézkedéseket 

hozott, pld. tiszteletdíjak zárolása, s tény, hogy az „ÖNHIKI”-s pályázati támogatással 

enyhült az önkormányzat költségvetési feszültsége, azonban elmondható, hogy – 

kötelezettségvállalással terhelt – pénzmaradvánnyal, de pozitívan tudott az önkormányzat az 

év végén fordulni. 

Elmondta, hogy az előterjesztés világosan mutatta be mellékleteivel együtt azokat a 

változásokat, melyek segítették a többletfeladatok végrehajtását, ugyanakkor látható, hogy 

mindez nem tudta megoldani  a működési hiányból fakadó feszültségeket.  

Hozzáfűzte, hogy a rendelet-tervezethez könyvvizsgálói jelentés társul, melyben a szakma 

áttekintette az előterjesztést, vizsgálta minden tétel alátámasztottságát, s mindezek 

eredményeként az előterjesztést a képviselő-testület felé elfogadásra ajánlotta. Elmondta, 

hogy a Pénzügyi és Településüzemeltetési, a Szociális és Közoktatási bizottság együttes 

ülésén tárgyalta a napirendet, s kérte a Bizottságokat, hogy mondják el véleményüket az 

előterjesztésről. 

Ezt megelőzően kérte Vasas Ágostonné jegyzőt esetleges kiegészítései megtételére. 

 

Vasas Ágostonné jegyző szóbeli kiegészítést nem kívánt tenni. 

 

Kisari Zoltán polgármester kérdés nem lévén kérte a bizottságokat, valamint Dr. Gál János 

könyvvizsgálót, hogy tegyék meg szóbeli kiegészítéseiket, mondják el véleményeiket. 

 

Dr. Lantos Bálint képviselő a Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság elnökhelyettese 

előadta, hogy valamennyi bizottság nevében szól, s ismerteti véleményüket; a témakör 

megtárgyalását követően az előterjesztést a könyvvizsgálói jelentéssel együtt elfogadásra 

javasolja. 

 

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

rendelet-módosítást eszközölt az Önkormányzat azért, mert a múlt évben olyan változások 

következtek be, amely miatt módosítani kellett a 2011. évi költségvetési rendeletet. 

Számszakilag ismertette a költségvetés eredeti kiadási és bevételi oldalának, valamint az 1., 

2., valamint 3. módosításának összetevőit, s kitért a IV. negyedév módosításának  elemzésére. 

Összefoglalásként elmondta a könyvvizsgálat javaslatát: az Önkormányzat 2011. évi 

költségvetése 2011. december 31-ei módosításra vonatkozó előterjesztésének bevételek és  

kiadások összesen főösszegét 407.634 eFt-ban javasolja elfogadásra. Mindezek 

figyelembevételével kérte a költségvetési rendelet módosítás jóváhagyását. 

 

Kisari Zoltán polgármester köszönte a szóbeli kiegészítést, s mivel több észrevétel, vélemény 

nem fogalmazódott meg a költségvetési rendelet módosításáról szavazást rendelt el. 

 

Szavazás 

 

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

Képviselő-testületének 

10/2012. (IV. 24.) 

önkormányzati r e n d e l e t e 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló  4/2011.  (II. 17.) rendeletének 

módosításáról 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 

74. § (1) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. 

(XII.19.)Korm. rendelet 62. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – 

figyelemmel,  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltakra is - 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló  4/2011.  (II. 14.) rendeletét (továbbiakban 

Rendelet)a következők szerint módosítja:  

 

1. § 

A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2.§ (1) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

   

  bevételi főösszegét  407 634 ezer Ft-ban 

  kiadási főösszegét  407 634 ezer Ft-ban 

 

állapítja meg.” 

2. § 

 

A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. § (1) Az Önkormányzat a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásként az 

alábbiak szerint határozza meg: 

Adatok ezer Ft-ban 

 I.  Működési bevételek                170 228 

II. Támogatások             63 067 

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek           1 833 

 IV. Támogatás értékű működési és felhalmozási bevételek     157 964 

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok 

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

VI. Hitelek               5 924 

Pénzforgalmi bevétel összesen         399 016 

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek             8 618 

    Bevételek főösszege:                      407 634” 
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3. § 

 

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

 

„4. § (1) Az Önkormányzat a 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegek részletezését az 

alábbiak szerint határozza meg: 

Adatok ezer Ft-ban 

 VIII.  Önállóan működő költségvetési szervek 

   működési kiadásai        56 791 

IX.           Önállóan működő költségvetési szervek             

felhalmozási kiadásai          ------ 

 X.             Önkormányzat működési kiadásai     137 310 

 XI.             Önkormányzat felhalmozási kiadásai   153 057 

 XII.  Önkormányzat szociális kiadásai      18 082 

XIII.             Működési célra átadott pénzeszközök                29 163 

XIV.             Felhalmozási célra átadott pénzeszközök       ----- 

XV.             Hitel- és kamattörlesztés       11 757 

XVI.             Tartalékok             1 474 

Kiadások főösszege:              407 634” 

 

4. § 

 

(1) A rendelet  1.  melléklete helyébe e rendelet 1.  melléklete, a  2.   melléklete helyébe e 

rendelet 2. melléklete, a  3/2., 3/3.,  3.4.    melléklete helyébe e rendelet 3/1., 3/2., 3/3., 

melléklete, lép és a rendelet kiegészül 3/5. melléklettel, mely e rendelet 3/4. melléklete. 

A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4.  melléklete, az 5/1., 5/2. melléklet 

helyébe e rendelet  5/2. melléklete  lép. 

 

(2) A rendelet  9. melléklete helyébe e rendelet  6. melléklete, a 11. melléklete helyébe e 

rendelet  7. melléklete, 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete, 13. melléklete 

helyébe e rendelet 9. melléklete, 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete, 17. 

melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 

 

5. § 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. december 31. 

napjától kell alkalmazni. 

 Kisari Zoltán       Vasas Ágostonné 

 polgármester                    jegyző 

 

A rendelet elfogadásra került:   2012. április  23.  

A rendelet kihirdetésre került:  2012. április  24. 

 

Vasas Ágostonné jegyző  
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3. Napirendi Pont 

Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesüléséről                                 

(a zárszámadási rendelethez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel együtt)                                  

(írásos anyag a mellékletben) 
 

Kisari Zoltán polgármester ismertette, hogy a napirend írásos előterjesztését minden 

képviselő megkapta. Zárszámadási rendeletről van szó, melyhez kettő könyvvizsgálói 

szakértői anyag kapcsolódik. Az előterjesztés nagy terjedelmű, összetett anyag, mely számot 

ad arról, hogy az előzőekben jóváhagyott 407 MFt-hoz képest mit tudott az Önkormányzat 

ténylegesen realizálni bevételi és kiadási oldalon. Döntéshozói megközelítésnek ítélte, hogy 

nem az eredeti előirányzathoz képest vizsgálják az eredményt, hanem a módosított 

előirányzathoz, azaz a 407 MFt-hoz képest elemzik a realitást. Előadta, hogy az előterjesztés 

azt próbálja igazolni, hogy a költségvetés a törvényből fakadó feladatát – a szolgáltatások 

megfelelő szintű biztosítása, s áthozott feladatként felhalmozási programok megvalósítása – 

ellátta, melyek végeredményeként 401 949 eFt-os bevételi tervet tudott az Önkormányzat 

realizálni, s ehhez rendelve 399 838 eFt-os kiadási tételt.  

 

Látható, hogy a kiadási oldal alulmaradt a bevételi oldalnak, melyhez szükség volt az előző 

napirend kapcsán ismertetett két fontos intézkedésre; 1.) korlátozó intézkedések végrehajtása 

2.) „ÖNHIKI”-s sikeres pályázat.  

Elemzésében hangsúlyt fektetett arra, hogy az intézményi struktúra változatására szükség van 

az egyensúly megteremtése érdekében, másrészt kiemelte a már eddig is alkalmazott intenzív 

fejlesztési politika szükségességét, mellyel továbbra is gyarapítható a község vagyona. 

Bejelentette, hogy az önkormányzat a kötelezettségeinek eleget tett, mely nemcsak az 

intézmények működtetését jelenti, hanem azokat a kötelezettségeket is, melyek a korábban 

felvett fejlesztési hitelekből adódnak (rövid, és hosszú lejáratú hitelek). A jogi környezet 

változása kapcsán kijelentette, hogy a finanszírozási rendszer bár 2011-ben változatlan volt, 

változatlan finanszírozási struktúrával, azonban 2012. évben érzékelhetően változik, 

folyamatosan jelen van az önkormányzat életében, s mindez 2013. évtől teljesen átalakul. 

Kifejtette, hogy az önkormányzat érzékeny volt a saját bevételek alakulására. Ezen belül szólt 

az adóbevételek alakulásáról, mely markáns befolyásolója a napi életnek, s hozzátette, hogy 

bár voltak a területen sikerek, de vannak olyan elemek, melyeknél további intézkedések 

megtétele indokolt. Az iparűzési adó elemzésében kitért arra, hogy a vállalkozások 

bevételteremtő képessége egyre csökken, helyi vállalkozásainkat is utolérte az országos 

hullám. Előadta, hogy bizottsági ülésen egyértelműen megfogalmazódott a szankciók mind 

szélesebb körben történő alkalmazásának igénye, mely pozitívan hathat az adómorálra. 

Kifejtette, hogy a költségvetés teljesítette azon kötelezettségeit is, mely Eger várossal van 

kapcsolatban; - oktatási ágazat, - építésügyi igazgatási feladatok. 

Elmondta, hogy az önkormányzat szociális érzékenysége megmaradt, bár a korlátozó 

intézkedési csomag e területet is érintette; idősek támogatási programja nem valósult meg. 

 

Bejelentette, hogy az előterjesztés része a könyvvizsgálói jelentés, mely részletekbe menően, 

szakmai összefüggéseket értékelve elemezte az elmúlt évet, s elfogadásra javasolja a 

zárszámadási rendelet-tervezetet. 

Megjegyezte, hogy valamennyi bizottság foglalkozott az előterjesztéssel, s támogatólag 

engedélyezte annak képviselő-testület elé terjesztését. 

Kérte Vasas Ágostonné jegyzőt, hogy tegye meg az előterjesztéssel összefüggő kiegészítéseit. 
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Vasas Ágostonné jegyző hozzáfűzte, hogy szakmailag polgármester úr részletesen ismertette 

az előterjesztést, kiegészítést nem kívánt tenni. 

 

Kisari Zoltán polgármester kérte kérdés megtételét. 

 

Kérdés nem lévén kérte Dr. Lantos Bálint képviselőt mondja el véleményét az 

előterjesztésről. 

 

Dr. Lantos Bálint képviselő a Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság elnökhelyettese 

előadta, hogy ismételten valamennyi bizottság nevében szólva ismerteti véleményüket;  az 

együttes ülésen egyéb észrevétel nem hangzott el, az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra 

ajánlották. 

 

Kisari Zoltán polgármester kérte észrevételek megfogalmazását. 

 

Mivel észrevétel nem volt, felkérte Dr. Gál János könyvvizsgálót kiegészítései megtételére. 

 

Dr. Gál János könyvvizsgáló röviden az alábbiakról szól; a zárszámadás alkalmával az előző 

évi rendelkezések teljesülését kell áttekinteni. Hallgatta polgármester úr téziseit, melyben 

kiemelte, hogy az Önkormányzat, s a könyvvizsgálat számára is elfogadható zárszámadás 

készült. Ismertette az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, különös tekintettel az Áht. 

szabályozásaira. Szólt a könyvvizsgálói kötelezettségről, melyben kiemelte a jelentés 

készítésének fontosságát, s röviden ismertette a kiadási és bevételi tételek alakulását, az 

egyszerűsített mérleg (eszközök, források) számszaki adatait. 

Bejelentette, hogy a beszámoló alapos, körültekintő anyag, ezáltal a zárszámadási rendelet-

tervezetet elfogadásra ajánlja.  

Hozzátette, hogy a jövőben is meg kell tennie mindent az Önkormányzatnak azért, hogy a 

kitűzött célokat elérje, melyhez a könyvvizsgáló szervezet minden segítséget megad. 

Megköszönte a figyelmet s az ülés valamennyi résztvevője részére jó egészséget kívánt. 

 

Kisari Zoltán polgármester megköszönte Dr. Gál János úr tájékoztatását. Előadta, hogy ezen 

előterjesztés tétje a 2012. évi gazdálkodás számára üzenetet hordoz. Bár a jogszabályi 

környezet folyamatosan változik, azonban meg kell hallani, hogy a 2011. év mit üzen a 2012. 

év gazdálkodása számára. 

Végül a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezetről szavazást rendelt el. 

 

Szavazás 

 

A képviselők a könyvvizsgálói jelentés tudomásulvétele mellett egyhangúlag (6:0:0) 

elfogadták az alábbi rendeletet: 
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Ostoros Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

11/2012. (IV. 24.) önkormányzati  rendelete 

az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  

82. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel a  2011. december 30. óta 

hatályos,  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ára - az Önkormányzat 

és az önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az 

alábbi rendeletet alkotja:  

 

1. §. 

 

(1) Ostoros Község Önkormányzata a külön törvény szerint könyvvizsgálói záradékkal 

ellátott 2011. évi egyszerűsített beszámolóját az alábbiaknak megfelelően elfogadja: 

 

a) egyszerűsített könyvviteli mérleget 1 840 441 eFt főösszeggel a 24. melléklet 

szerint, 

b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 401 949 bevételi főösszeggel, és 399 838 eFt 

kiadási  főösszeggel a 25. melléklet szerint, 

c) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást 6 872 eFt módosított pénzmaradvánnyal 

a 26.  melléklet szerint. 

d) egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatást a beszámoló nem tartalmaz, 

mivel az Önkormányzat és intézményei vállalkozási tevékenységet nem végeznek. 

 

(2) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról készült zárszámadást  

 

 401 949  eFt tényleges bevétellel 

 399 838  eFt tényleges kiadással 

hagyja jóvá.  

 

(3) Az Önkormányzat 2011. évi bevételének és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét az 1. 

sz. melléklet, az Alapszolgáltatási Központ pénzforgalmi mérlegét az 1/A., a 

Napköziotthonos Óvoda pénzforgalmi mérlegét az 1/B. melléklet tartalmazza. 

 

(4) A bevételek részletezését 2-8. melléklet, a kiadások részletezését 9-17. melléklet, 

fejezet és címrend szerint pedig a 22, illetve 23. melléklet tartalmazza. 

 

(5) Ostoros Község Önkormányzata és intézményei létszámadatait a 19. sz. melléklet 

szerint hagyja jóvá.  
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2. §. 

 

(1) Az Önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerint  

           -  az önkormányzat törzsvagyonát            1.749.535 eFt-ban, 

          -  forgalomképes egyéb vagyonát                   90 906 eFt-ban, 

          -  kötelezettségeit                                           59 209 eFt-ban 

 

 összegben állapítja meg. 

(2) Az Önkormányzat részletes vagyonkimutatását a 21. melléklet tartalmazza.  

 

3. §. 

 

(1) A tárgyévi pénzmaradvány kimutatását a 20. számú melléklet tartalmazza  

 

                  Tárgyévi költségvetési pénzmaradvány           6 872 eFt 

                  Korábbi évekről áthúzódó                                    0  

         Felhasználható pénzmaradvány        6 872 eFt 

 

(2) A pénzmaradványt az alábbi kötelezettségek terhelik: 

a) hitelvisszafizetés      2 293 eFt 

b) ápolási díj járulékkal         402 eFt 

c) szociális tűzifa-vásárlás        457 eFt 

d) iskolabusz-elszámolás        636 eFt 

e) személyi kifizetés áthúzódó hatása (Óvoda)     188 eFt 

f) személyi kifizetés áthúzódó hatása (PH)      469 eFt 

g) iskolaegészségügy          83 eFt 

h) mozgáskorlátozottak támogatásának visszafizetése         7 eFt 

i) szállítói tartozás      2 242 eFt 

 

(3) Kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány összege: 95 eFt, mely a 2012. évi 

költségvetési tartalék összegét növeli. 

 

4. §. 

 

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Kisari  Zoltán                                                         Vasas Ágostonné 

polgármester         jegyző 

 

 

A rendelet elfogadásra került: 2012. április 23. 

A rendelet kihirdetésre került: 2012. április 24. 

 

 

Vasas Ágostonné 

jegyző 
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4. Napirendi Pont 

Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról (írásos anyag a 

mellékletben) 
 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy az előterjesztés minden képviselő részére 

megküldésre került. Beszámolt arról, hogy a képviselő-testület a törvényi előírás és 

saját döntése alapján felhatalmazást adott személye számára, hogy a 2012. január 1-je 

és 2012. február 14-e (2012. évi költségvetés elfogadása időtartamáig) közötti 

átmeneti időszakban a jogszabályi kereteken belül, felelősen az önkormányzat 

számára bevételeket szedjen be, s a kiadásokat engedélyezze. Ismertette az időszak 

számadatait, melyben kiemelte, hogy 22.308 eFt bevétel,  s ehhez 22.308 eFt kiadás 

rendelődött, majd szólt a 2012. január 1-jei nyitó, s a záró bankszámla egyenlegről is. 

Elmondta, hogy az együttes bizottsági ülés tárgyalta a napirendet, s azt támogatólag 

jóváhagyta. 

Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, Kisari Zoltán polgármester szavazást 

rendelt el. 

 

Szavazás 

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

 

27/2012. (IV.23.) számú 

Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi  átmeneti gazdálkodásáról  

 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti gazdálkodás időszaka 

alatti bevételek és kiadások a 2012. évi költségvetésbe beépítésre kerültek, az 

Önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős:    polgármester 

Határidő: azonnal 
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5. Napirendi Pont 

Javaslat a 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására (írásos anyag a 

mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy a napirend írásos előterjesztését mindenki 

megkapta. Kifejtette, hogy a napirend számot ad arról, hogy az elmúlt esztendőben 

milyen típusú ellenőrzések voltak az Önkormányzat költségvetési szerveinél. 

Hozzátette, hogy három ellenőrzésre; pénzügyi, szociális, valamint gyámügyi 

ellenőrzésre került sor. Összességében az ellenőrzések nem tártak fel hiányosságot, 

segítő szándékú, technikai jellegű javaslattelekre került sor. A három ellenőrzésről 

készült jegyzőkönyv tanúsága szerint elmondható, hogy az apparátusi munka 

szakszerűen halad, s az aktuális jogszabályoknak megfelelően látják el az ügyintézők 

feladataikat. Megjegyezte, hogy a belső ellenőrzést részben a kistérség a belső 

ellenőri rendszer keretében, részben a Heves Megyei Kormányhivatal végezte.  

Kérte Vasas Ágostonné jegyzőt kiegészítései megtételére. 

 

Vasas Ágostonné jegyző hozzátette, hogy a belső ellenőrzés normatíva ellenőrzést 

végzett két intézménynél, illetve európai uniós pályázataink szabályosságát 

vizsgálta, a Heves Megyei Kormányhivatal gyámügyi és szociális részlege 

valamennyi gyermekvédelmi, illetve szociális természetbeli és pénzbeli juttatások 

gyakorlatát vizsgálta. Örömmel állapította meg, hogy minden területen 

jogszabályszerűen folyik a munka, ezáltal intézkedési terv elkészítését sem 

kezdeményezte a vizsgálat. 

 

Kisari Zoltán polgármester köszönte a kiegészítést, s kérte kérdés, észrevétel 

megtételét. 

 

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

polgármester az előterjesztésről szavazást rendelt el. 

 
Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (6:0:0) elfogadták az alábbi határozatot: 
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28/2012. (IV.23.) számú 

Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása 

 

A Képviselő-testület a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. 

(XI.26.) sz. Korm. rendelet figyelembe vételével, a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. tv. 92. § (10) bekezdésében biztosított jogkörében a 2011. évi 

összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja. 

 

Felelős:    polgármester 

Határidő: folyamatos 

 
6. Napirendi Pont 

Egyebek 

 

 
6.2.Javaslat Ostoros Községi Önkormányzat 2011. évi Közbeszerzési Terve végrehajtásának 

jóváhagyásáról (írásos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester tájékoztatást adott arról, az előterjesztést mindenki 

megkapta, az a 2011. évi közbeszerzési terv végrehajtásáról szól, mely határozati 

javaslatot is tartalmaz. Elmondta, hogy bizottsági ülésen a témakör tárgyalása 

megtörtént, s szólt a Közbeszerzési törvény ide vonatkozó rendelkezéseiről. 

Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel nem fogalmazódott meg, Kisari Zoltán polgármester a 2011. 

évi Közbeszerzési terv végrehajtásáról szavazást rendelt el. 

 

Szavazás 

 
A képviselők egyhangúlag (6:0:0) elfogadták az alábbi határozatot: 
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29/2012.  (IV.23.) számú  

Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Javaslat Ostoros Községi Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terv 

végrehajtásának jóváhagyására 

   

Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a 2011. évi Közbeszerzési Terv végrehajtásáról szóló 

beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.  

Felhívja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2012. május 31. 

Felelős:     polgármester 
 

 

6.3. Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola igazgatói munkakör betöltésére      

érkezett pályázatok értékelése (írásos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy a napirend írásos előterjesztését mindenki 

megkapta. Tájékoztatást adott arról, hogy az igazgatói munkakörre egy pályázat érkezett, s a 

központi iskolában a mai napon tartják az összevont értékelést (iskolaszék, önkormányzati 

képviselet, diákönkormányzat, szülői munkaközösség) a témakörben. Áttanulmányozva 

ezen stratégiai összefüggéseket is magába foglaló anyagot örömmel fogadta, hogy az szól az 

Árpád Fejedelem Tagiskola jövőbeli sorsáról is azt sugallva, hogy az ostorosi iskola 

szempontjából az új igazgatónak is  van felelőssége mindaddig, míg az együttműködés az 

intézmények között fennáll. 

Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Böjt László képviselő támogatta a javaslatot. 

 

Kisari Zoltán polgármester egyéb észrevétel nem lévén szavazást rendelt el a napirenddel 

kapcsolatban. 

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (6:0:0) elfogadták az alábbi határozatot: 
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30/2012.(IV.23.) számú 

Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Az egri Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola igazgatói munkakör 

   betöltésére érkezett pályázatok értékelése 

 

A Képviselő-testület fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulási megállapodás III. 

rész 2.3. d) pontja alapján egyetért és elfogadja, hogy az egri Kemény Ferenc 

Sportiskola és Általános Iskola igazgatói álláshelyének betöltésére – a pályázatban 

megjelölt időpontig – Kékesi László 3300 Eger, Szüret út 14. II/1. szám alatti lakos 

kapjon megbízást. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekről Eger Megyei 

Jogú Város Önkormányzatát értesítse. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Polgármester 

 
6.4. Kolontár település támogatási kérelme (írásos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy a napirend írásos előterjesztését mindenki 

megkapta. Ismertette, hogy megkeresés érkezett az S.O.S. Gyermekmentő 

Alapítványtól, s megfogalmazták azon kérelmüket, melyben a vörösiszap 

kiszáradásából fakadó por kezelésére kérnének segítséget, egyfajta zselésítő anyag 

beszerzése útján. 

Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Dr. Lantos Bálint képviselő elmondta, hogy annak idején, a katasztrófa 

bekövetkeztekor elsőként vetette fel a támogatás szándékát a képviselő-testület 

részére. Akkor 100 eFt támogatás nyújtott az Önkormányzat a település számára. 

Jelen kérelem befogadását nem támogatja, s indokait az alábbiakban foglalta össze: - 

a vörösiszap tározó rendbetétele a MAL Zrt és az állam feladata, ennek a feladatnak 

van egy járhatósági útja, másrészt az e típusú szennyezés a települést érintően 50 éve 

jelen van a térségben. 

 

Kisari Zoltán polgármester csatlakozott az előtte szólóhoz. 
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Vasas Ágostonné jegyző hozzátette, hogy fentieken túlmenően van egy helyi 

szabályozás, mely a Heves megyei érintettségű támogatási igények preferálásáról 

rendelkezik. 

 

Kisari Zoltán polgármester kérte további kérdés megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel nem fogalmazódott meg Kisari Zoltán polgármester a 

kolontári támogatási kérelem ügyében szavazást rendelt el. 

 

Szavazás 

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

 

31/2012.(IV.23.) számú 

Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Kolontár település támogatási kérelme 

 

A Képviselő-testület fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az S.O.S. Gyermekmentő 

Alapítványtól érkezett, Kolontár településre vonatkozó támogatási kérelmét nem 

támogatja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti döntésről a 

kérelmező Alapítványt értesítse. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Polgármester 

 
6.5 Javaslat Eger – Ostoros – Novaj – Mezőkövesd menetrend változására (írásos anyag a  

mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester az előterjesztés előzményeként beszámolt arról, hogy Novaj 

településnek van egy kezdeményezése az Agria Volán felé, mely szerint a településről 

Mezőkövesdre munkába járó lakosok  hazajutása miatt menetrend módosítást kér. Előadta, 

hogy az Agria Volán áttekintette a bejelentést, s javaslatot tett arra, hogy Ostoros településsel 

egyeztessen Novaj Önkormányzata. Kifejtette, hogy a javaslat minden képviselő számára 

megküldésre került, melyben igyekeztek kimutatni, hogy milyen járatok érintik a 

településünket a változtatás okán. Egyetlen kivétellel támogatta az Önkormányzat Novaj 

javaslatát, melyet az előterjesztés részletez. 

Kérte Vasas Ágostonné jegyzőt kiegészítései megtételére. 
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Vasas Ágostonné jegyző hozzáfűzte, hogy az Agria Volán Novaj Önkormányzata részére 

megküldött levelében közölte, hogy méltányolja Novaj település kérését, de kéri Ostoros 

Önkormányzata hozzájárulását is a módosításhoz. Előadta, hogy a kért plusz járatot 

beépítették a menetrendbe, s menetidőket toltak el, ugyanakkor az utasszámlálás 

eredményeit is figyelembe véve járatokat is megszüntettek.  A végeredményt tekintve Novaj 

javaslatainál egy esetben kért településünk módosítást, figyelemmel a tanulók iskolába 

járására. 

 

Kisari Zoltán polgármester megjegyezte, hogy ha a rendszerbe beépül Ostorosról induló 

járat, akkor legitimizálódik azon tény, hogy a községünkben nincs leálló helyük, tárolójuk az 

autóbuszoknak. Előadta, hogy korábban kezdeményezte a település a volt Sóderbánya 

területén a buszforduló lehetőségét, mely fizikálisan is alkalmas lehetne a probléma 

kezelésére. Aggályainak hangot adva jelezte, hogy a menetrendi változtatással további 

igényként jelentkezik a település részéről a leállóhely, tárolóhely biztosítása. 

Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

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

kérte a témakörben kiadott határozati javaslat elfogadását. 

 

Szavazás 

 

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

 
32/2012.(IV.23.) számú 

Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Az Agria Volán Eger-Ostoros-Novaj-Mezőkövesd állomásokat érintő menetrend-

 módosításának jóváhagyása  

 

Ostoros Községi Önkormányzat fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az Agria 

Volán 2012. évi menetrend módosítását jóváhagyja. Amennyiben az Agria Volán Novaj 

Község Önkormányzatának módosító észrevételeit elfogadja, az Ostoros Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete - az Egerből Mezőkövesdre 6.40-kor induló és 7.25-

kor érkező járat előrehozása kivételével – Novaj javaslatához hozzájárul. Az említett 

járat diákokat is szállíthat, így a 8.00 órás iskolakezdéshez nem lenne járat.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekről az Agria Volánt 

értesítse. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Polgármester 
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6.6. Javaslat az Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítására (írásos anyag a 

mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy az írásos előterjesztést minden képviselő 

megkapta. Felkérte Vasas Ágostonné jegyzőt, tegye meg az előterjesztéssel kapcsolatos 

kiegészítéseit. 

 

Vasas Ágostonné jegyző beszámolt arról, hogy az előző hónapban került jóváhagyásra 

valamennyi alapító okirat, amely elfogadását követően a Kincstár felé került beküldésre. A 

Kincstár az Alapszolgáltatási Központ szakfeladati rendjének módosítását kérte az 

Önkormányzattól, melynek eleget téve készült el az előterjesztés, s kérte annak elfogadását. 

 

Kisari Zoltán polgármester kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

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

Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának elfogadását. 

 

Szavazás 

 

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

 

33/2012. (IV.23.) 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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33/2012.(IV. 23.) 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 4. pontja az alábbiak szerint módosul és egészül ki: 

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

 Az intézmény jogszabályban meghatározott alaptevékenysége: szociális étkeztetés, házi 

 segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, idősek nappali ellátása 

 Az ellátandó alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása:

  

      

8810111 Idősek nappali ellátása 

8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás 

8899211 Szociális étkeztetés 

8899221 Házi segítségnyújtás 

8899241 Családsegítés” 

 

 

 

 

Kisari Zoltán        Vasas Ágostonné 

polgármester               jegyző 

 

Záradék: 

Az alapító okirat módosítását az Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2012.(IV.23.) 

Képviselő-testületi határozatával jóváhagyta. 

 

 

Kisari Zoltán        Vasas Ágostonné 

polgármester               jegyző 
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33/2012.(IV. 23.)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: szociális 

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, idősek 

nappali ellátása 

 

 4.2. Az ellátandó alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti 

  besorolása:  

       

8810111 Idősek nappali ellátása 

8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás 

8899211 Szociális étkeztetés 

8899221 Házi segítségnyújtás 

8899241 Családsegítés 

 

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. 
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7.) Az intézmény  fenntartójának neve, székhelye: 

 Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 3326 Ostoros, Hősök tere 4. 

 

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 
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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. 

 

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 33/2012.(IV.23.) számú 

határozatával jóváhagyta. 

 

Kisari Zoltán        Vasas Ágostonné 

polgármester               jegyző 
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6.7. Javaslat számlavezető pénzintézeti ajánlatok összehasonlítására (írásos anyag a 

mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester ismertette, hogy az előterjesztés a képviselők részére az ülést 

megelőzően kiadásra került. Az anyag hátterét a bizottsági ülésen valamennyi képviselő 

megismerte, s a témában véleményt mondó képviselők azon irányban erősítették meg, hogy 

a 2013. évi változásokra való felkészülés és annak hatásai okán most ne legyen aktuális a 

számlavezető váltás. Megfogalmazást nyer azon igény is, hogy ha megérik a feltétel 

gazdasági szempontból a váltásra, akkor időben, kimunkált előterjesztéssel fogja a képviselő-

testület meghozni döntését. 

 

Fentiek alapján Kisari Zoltán polgármester az A.) alternatíva elfogadását javasolta 

elfogadásra. 

 

Kérte kérdés, észrevétel, egyéb javaslat megtételét. 

 

A képviselők a határozati javaslat A.) alternatíváját támogatták. 

 

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

határozati javaslat A.) alternatívájáról szavazást rendelt el. 

 

Szavazás 

 

 

34/2012.(IV.23.) számú  

Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Számlavezető pénzintézeti ajánlatok összehasonlítása 

 

 Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a pénzintézetek ajánlatait összehasonlította, de figyelemmel 

az átfogó önkormányzati szektort érintő jogi és gazdasági változásokra, nem kíván 

számlavezető pénzintézetet váltani. 

 

Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről az Eger és Környéke 

Takarékszövetkezetet értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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6.8. Javaslat a Lakossági Fórum „Falugyűlés” időpontjára 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy a zárszámadást követő időszakban lakossági 

fórum, korábbi szóhasználattal „Falugyűlés” tartása válik szükségessé, melynek időpontját 

meg kellene határozni. Javasolt időpont: 2012. május 11-e, 17.00 óra Művelődési Ház. 

 

A képviselők egyetértettek a lakossági fórum tervezett időpontjával. 

 

 

6.9. Tájékoztatás a kátyúzási és Dobó út felső szakaszának útalap megerősítési, beruházási 

programjáról   

 

Kisari Zoltán polgármester bejelentést tett arra vonatkozóan, hogy május 2-ától 

megkezdődik a községben a legrosszabb állapotú utak útkátyúinak, útszakadásainak 

felszámolása, s összességében 140 m2-nyi felületet kezelnek a programmal. Hozzátette, hogy 

a programmal együtt az elmúlt év végén összeszakadt Egri úti lakópark mintegy 120 fm 

hosszú járda aszfaltozását is elvégzik. Elmondta, hogy május 7-én munkaterületet adnának a 

Dobó út felső szakaszának útalap helyreállítására is, melyet május 30-áig kell a kivitelezőnek 

elvégeznie. Röviden ismertette a munkák technológiai paramétereit. Előadta, hogy a munkák 

elvégzésére négy cég adott ajánlatot, melyek közül a legkedvezőbb árat az Aszfalt Duó Kft 

adta, így a mai napon a szerződés aláírására is sor került. 

Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Puskárné Ujvári Katalin képviselő kérdése az Eger felől Ostorosra érkező belterületi közút 

egy szakasza évek óta húzódó problémájának megoldására irányult. 

 

Kisari Zoltán polgármester válasza, hogy a közútkezelő részéről megkezdték a munkát, az 

érintett területen több helyen kivágtak aszfaltozandó területeket, viszont a munka 

abbamaradt. Kijelentette, hogy ezzel kapcsolatban észrevételt fog tenni az Állami 

Közútkezelő Kht felé. Megjegyezte, hogy a  kezdeményezést aláíró lakosokra is figyelemmel 

a munka elvégzése jár a településnek. 

Kérte az elhangzottak tudomásul vételét. 

 

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették. 

 

 

6.10. Adóhátralékosok nyilvánossági ügye 

 

Kisari Zoltán polgármester az előterjesztés elővezetéseként előadta, hogy a témakört 

érintően véleményt vár a képviselő-testülettől azért, hogy milyen mélységben 

foglalkozzanak a kezdeményezéssel, mely az adóhátralékosok nyilvánosságára irányul. 

Előadta, hogy együttes bizottsági ülésen is téma volt a tárgykör, melyben markáns 

vélemények is megfogalmazódtak. Kifejtette az előterjesztés szándékát, miszerint a 

nyilvánosságot kihasználja-e az Önkormányzat arra, hogy az adóhátralékban lévő személyek 

elgondolkozzanak, s lehetőség szerint belátható időn belül teljesítsék kötelezettségeiket.  
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Előzményként szólt arról, hogy vizsgálni lehet az adóhátralékok mögött húzódó okokat, s 

abban bár sokszínű kép mutatkozhat, elsődlegesen az egyéni egzisztenciális helyzet szerepe 

a döntő.  

Szólt egyes pince tulajdonosi kört érintő, földhivatali nyilvántartási rendezetlenségből adódó 

hátralékosokról, valamint azon gazdasági szereplőkről, akik az elmúlt évben nehéz 

gazdálkodási évet zártak, valamint azokról is, akik tudatosan nem teljesítik 

kötelezettségeiket. 

Kérte a témakörben kérdések, vélemények megfogalmazását. 

 

Vasas Ágostonné jegyző előadta, hogy 2012. január 1-jétől jogszerű eszköz lett az 

adóhatóságok kezében az adóhátralékosok nyilvánosságra hozatalának lehetősége. 

Elmondta, hogy két dolog merült fel szűkítési lehetőségként a témában: 1.) időintervallumot 

tekintsen át az adóhatóság, s az adóéven túli tartozásokat vizsgálja, avagy összeghatárhoz 

kösse a kintlévőségek nyilvánosságra hozatalát.  

 

Kisari Zoltán polgármester hozzáfűzte, a bizottsági ülésen megfogalmazódott, hogy  a helyi 

közösség nagy része eleget tesz kötelezettségének, s kérdés, hogy  azok, akik hátralékkal 

rendelkeznek mutatnak-e majdan hajlandóságot a nyilvánosságra hozatal után.  

 

Dr. Lantos Bálint képviselő kérdése, hogy milyen formában történne a közzététel? 

 

Vasas Ágostonné jegyző válasza, hogy a helyi honlapon, név és lakcím és tartozás 

feltüntetésével készülhet el a lista, több tulajdonos esetén az egyetemlegesség 

érvényesülésével. 

 

Böjt László képviselő véleménye, hogy az ügyintézői kör látja, hogy ki az, aki nem tud 

fizetni, s ki az, aki sportot űz a nem fizetésből. Emiatt nehéznek találja a döntést, s nem 

támogatja azt. 

 

Vasas Ágostonné jegyző hozzátette, hogy előzetesen készülhet egy lista, mely tartalmazza a 

tartozókat, s az összegeket. 

 

Böjt László képviselő megjegyezte, hogy ha láthatóvá válna a kör, alátámasztottabban tudna 

a témában dönteni. 

 

Kisari Zoltán polgármester véleménye, hogy a képviselő-testület ismerje meg az 

adóhátralékosok összetételét.  Megjegyezte, hogy egyik oldalról helyes volt az 5 éven túli 

hátralékosok követelési nyilvántartásból való kivezetése, azonban most javasolt lehet az 

ilyen irányú fellépés. 

 

Schreiner Tímea adóügyi előadó megjegyezte, hogy sok esetben a lakosok rendkívül nehéz 

élethelyzetben vannak, s a magas kommunális adó kintlévőség mellett többen jelentős 

pénzintézeti hátralékkal bírnak.  
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Vasas Ágostonné jegyző kijelentette, hogy a következő ülésre a képviselők részére elkészítik 

a listát. Előadta, hogy vagy értékhatártól vagy időintervallum alapján lenne célszerű 

megállapítani az abban szereplőket, a szubjektivitás kizárásával. 

 

Dr. Lantos Bálint képviselő előadta, hogy nem zárkózik el a javaslattól, viszont elvárja, hogy 

előzetesen legyen kimutatva évenkénti bontásban magánszemélyeknél és vállalkozásoknál 

egyaránt a nyilvántartott, hatályban tartott adótartozás. Ez alapján lehet eldönteni, hol 

húzható meg a határ, bár megfogalmazta az internetes honlap látogatottságával összefüggő 

kételyeit. Emellett hangot adott az egyéni képviselői felelősségnek is, mely az 

adókintlévőségek kezelésében évek óta fennáll. 

 

Kisari Zoltán polgármester összefoglalásként az alábbiakat adta elő: a képviselő-testület 

tervezi a hátralékosok nyilvánosságra hozatalát. Ehhez szükséges egy jegyzék elkészítése, 

melyből kimutathatóvá válnak az adóhátralékosok. Beterjesztés időpontja: a következő, 

május 21-ei képviselő-testületi ülés. 

 

Böjt László képviselő hozzátette, hogy javasolt lehet e bejelentés Heves Megyei Hírlapban, 

illetve a települési honlapon történő közlése is.  

 

Kisari Zoltán polgármester mivel több hozzászólás nem hangzott el, kérte a tudomásul 

vételt. 

 

A képviselő-testület a témakör május 21-ei ülésre történő előkészítését tudomásul vette. 

 

 

6.11. Tájékoztató a település parkosításának lehetőségeiről 

 

Kisari Zoltán polgármester kérte Vasas Ágostonné jegyzőt, tegye meg a napirenddel 

összefüggő tájékoztatását. 

 

Vasas Ágostonné jegyző röviden szólt arról, igényként merült fel más településekhez 

hasonlóan, hogy mi történjen a települési virágosítással, különös tekintettel a Polgármesteri 

Hivatal előtti területre. Megjegyezte, hogy itt elgombásodtak a fák, rossz állapotúak a tuják, 

ezért e területet rendbe kellene tenni oly módon, hogy a fákat ki kellene vágni, s újat 

telepíteni helyükre, mindezt összekötve virágosítással. Árajánlat bekérésre került, kérdés, 

foglalkozik-e vele az Önkormányzat. 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy a Hősök terei emlékmű környezetének 

rendbetétele régóta húzódó feladata az Önkormányzatnak. Szándék szerint koncepcionálisan 

tervezték a feladat végrehajtását, mely esztétikusabb, méltóbb megjelenést biztosítana a 

térnek, erre figyelemmel kell lennie az Önkormányzatnak. Jelenleg nincs ehhez igénybe 

vehető pályázat, ezért csak a pénzügyi fedezet megteremtését követően hajtható végre a 

feladat, hiszen ilyen címen nem került tervezésre a költségvetésben. Az útfelújítási keret 

felülvizsgálatát követően meg kell nézni, hogy marad-e ilyen célra fedezet, illetve, hogy 

közmunkások igénybe vehetők-e a munkára. 

 

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették. 



 27 

 

6.12. Ostorosért Polgárőr Egyesület bejelentése 

 

Kisari Zoltán polgármester kérte Molnár Lajost az Ostorosért Polgárőr Egyesület vezetőjét 

bejelentése megtételére. 

 

Molnár Lajos OPE elnök bejelentette, hogy a térfigyelő rendszer programja befejezéséhez 

közeledik. Április 26-án csütörtökön délután ½ 16 órakor ünnepélyes szalagátvágásra kerül 

sor. Ismertette, hogy 2009-ben indult a LEADER-es pályázat, s a nehézségek után, most 

befejeződik a projekt, melyben 4 kamera készült el pályázati pénzből, amelyek elsősorban a 

menekülő útvonalakat figyelik. 

Kérte a jelenlévőket, tiszteljék meg személyes jelenlétükkel a rendezvényt. 

 

Kisari Zoltán polgármester megköszönte a tájékoztatást, s hozzátette, hogy a projekt jól ki 

fogja szolgálni a rendőrségi együttműködéssel megvalósuló rendszert.  

Kérte a jelenlévőktől az ünnepségen való részvételt. 

 

 

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 

 

 

 

 


