
Jegyzőkönyv 
 

Felvéve:  Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 

31-én   18.00 órai kezdettel Nőtincs és Ősagárd községek önkormányzatának 

képviselő-testületével együttesen megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Fedor István polgármester,  3 fő 

képviselő, Boróka László körjegyző. 

 

Szegner László intézményirányító társulás elnöke köszöntötte a megjelenteket.  

Fedor István polgármester a jelenléti ívből megállapította, hogy a 4 fős képviselő-

testületből   3fő jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánította, azt megnyitotta. 

Elmondta, hogy törvény írja elő a közösen működtetett intézmények 

költségvetésének a társult önkormányzatok által együttes ülésen történő elfogadását. 

Így a mai ülése az önkormányzat képviselő-testületének a 5. ponttal bezárólag 

együttes ülés keretében történik, majd javasolta, hogy a 6. napirendi ponttól 

Felsőpetény község Önkormányzatának képviselő-testülete ülését önálló ülésként 

folytassa. 6. napirendi pontként az élelmezési nyersanyagnorma 2012. évi 

meghatározására, 7. napirendi tájékoztatás pályázati ügyekben  tett javaslatot.   

A polgármester kérte, hogy amennyiben egyéb napirendi javaslat van, azt tegyék 

meg.  Újabb napirendre vonatkozó javaslat nem volt, a polgármester javasolta 

megtárgyalni a meghívóban szereplő napirendeket az általa kiegészítettekkel.      

 

Felsőpetény község önkormányzatának képviselő-testülete a napirendi előterjesztést  

4 igen  szavazattal ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi 

napirendeket tárgyalta: 

Napirend 

Tárgya         Előadója 

1. Körzeti Általános Iskola igazgatói pályázat      Szegner László    
elbírálása           int.ir. tan.elnöke 
        
2. Közös intézmények 2012. évi költségvetésének   Szegner László     
előkészítése         int.ir.tan.elnöke 
 
3. A Felsőpetény, Nőtincs, Ősagárd községek     Szegner László    
Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének elfogadása   int.ir.tan.elnöke 
 
4. Intézményi felújítások        Szegner László
          int.ir.tan.elnöke 
5. Egyebek         Szegner László
          int.ir.tan. elnöke 
6. Nyersanyagnorma 2012. évi meghatározása     Fedor István     
           polgármester 
7. Tájékoztatás beadott pályázatról     Fedor István  
          polgármester 
__________________________________________________________________ 



  1. Körzeti Általános Iskola igazgatói pályázat elbírálása (előterjesztés csatolva)  

Előadó: Szegner László int.ir.tan.elnöke  

Szegner László  az intézményirányító társulás elnöke köszöntötte Borókáné 

Vidovszky Ágnest, aki az iskolaigazgatói állás betöltésére pályázatot nyújtott be és a 

Körzeti Általános Iskola jelenlegi megbízott igazgatója. 

Megkérdezte a pályázót, hogy a napirend tárgyalásánál a zárt ülés elrendelését kéri-

e. 

Borókáné Vidovszky Ágnes hozzájárul a napirend nyilvános ülésen történő 

tárgyalásához.  

 Az intézményirányító társulás elnöke  elmondta, hogy egyetlen pályázó adta be a 

pályázatát, amit az előterjesztésből megismerhettek.  A pályázat a kiírásnak 

megfelelő tartalmi elemekkel rendelkezik, a jogszabály szerint történt a szükséges 

fórumokon való jóváhagyása, mindenki  támogatta, így a határozati javaslatban 

foglaltak szerint az iskolaigazgató kinevezhető. Elmondta, hogy utoljára élhetnek 

ezzel a jogukkal, szeptember 1-től az állam átveszi az intézményt, utána már csak 

véleményezési joga lesz a kinevezésekhez  a helyi képviselő-testületnek. 

Örömét fejezte, ki, hogy  az elmúlt évtizedek során sikerült megmenti a 

felszámolástól az intézményt, hogy nem bezártuk, hanem nyitottunk a 

fejlesztésekkel. Azt tapasztaltuk, hogy az önkormányzatok eladósodása  az egyik 

oka az intézménybezárásoknak. Mi szerencsére  biztosítottuk a feltételeket a 

sikeresen befejeződött pályázati felújításokkal. Jelenleg azt tapasztaljuk, hogy az 

óvodában emelkedett a  gyerekek létszáma, ez a jövőre nézve biztosíthatja az iskola 

működőképességét.  

Előterjesztését követően kérte a képviselő-testületek tagjait, hogy az előterjesztéshez 

kapcsolódóan kérdéseiket, hozzászólásaikat  tegyék meg, s kérte a pályázót, hogy 

amennyiben szólni kíván az előterjesztéssel kapcsolatban, úgy az elhangzott 

kérdések és hozzászólások után tegye mg.    

Kérdés nem volt.  

Agárdi András Ősagárd község polgármestere hozzá kívánt szólni az 

előterjesztéshez. Elmondta, hogy Ősagárd község polgármestereként volt 

lehetősége megítélni a pályázó eddig  végzett iskolaigazgatói, majd megbízott 

igazgatói munkáját. Ismeri milyen volt korábban a légkör az intézményben, jól ismeri 

a szülői véleményeket is. Pozitívan értékeli az eddig végzett munkát, melyet ezúton 

is megköszönt, és sok sikert kívánt a jövőbeni tevékenységéhez.  

Az előterjesztés elfogadását a maga részéről javasolta a képviselő-testületek 

részére.  

Borókáné Vidovszky Ágnes megköszönte a lehetőséget és annyit kívánt elmondani, 

hogy az intézményben folyó tevékenységet, az ellátandó feladatokat közép- és 

hosszú távon a közoktatási törvény határozza meg, ez alapján kell a feladatokat 

ellátni. A tantestületet stabilnak ítéli meg, úgy érzi a stabilitás az eddig végzett 

munkáját is bizonyítja. Elmondta, hogy bízik benne, hogy a Felsőpetényben élő 

általános iskolás korú gyermekek is ezt az iskolát választják és itt kezdik meg 

tanulmányaikat, hisz a tárgyi feltételek nagyon jók, a megfelelő színvonalú oktatás itt 



biztosított. Az intézmény nevében kívánta elmondani, hogy a jövőben is számítanak 

mindhárom település önkormányzata képviselő-testületének támogatására.  

Fedor István polgármester a hozzászólásokat követően az előterjesztést elfogadásra 

ajánlotta.  

Felsőpetény község önkormányzatának képviselő-testülete az intézményirányító 

társulás elnökének előterjesztését 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 fő, Németh István 

képviselő tartózkodásával elfogadta és meghozta az alábbi határozatát: 

 

Felsőpetény község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2012.(01.31) számú határozata 

 

Felsőpetény, Nőtincs, Ősagárd községek Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Társulási Tanács Elnökének javaslata alapján az 1990. évi LXV.Tv.10.§. b.) 

pontjában foglalt jogkörében a Nőtincs Körzeti Általános Iskola Igazgatói beosztás 

ellátására, Borókáné Vidovszki Ágnes, általános iskolai tanár,  Felsőpetény Béke 

utca 1. szám alatti lakost megbízza 2012. február 01-től kezdődően 2016. július 31-ig 

tartó határozott időre, jelenlegi javadalmazásának megtartása mellett az alábbiak 

szerint: 

Illetményét összesen 219.333.- Ft-ban, magasabb-vezetői pótlékát 60.000.-Ft-ban 

határozza meg.  

A képviselő-testületek felkérik a Társulási Tanács Elnökét, nevezett kinevezése  

módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Társulási Tanács Elnöke  
 

A határozathozatalt követően Borókáné Vidovszky Ágnes megköszönte a bizalmat, s 

ígéretét fejezte ki, hogy a tantestület és a technikai dolgozók is legjobb tudásuk 

szerint igyekeznek majd a feladat ellátására.  

 
2. Közös Intézmények 2012. évi költségvetésének előkészítése (írásbeli 
előterjesztés csatolva) 
Előadó: Szegner László  intézményirányító társulás elnöke  
 
Szegner László az intézményirányító társulás elnöke az előterjesztés szóbeli 
ismertetését követően kiegészítéseként elmondta, hogy a közös intézmények 
működtetésére vonatkozó megállapodás írásba foglalására még nem került sor, 
jelenleg az írásbeli előterjesztésből ismerhetik meg a képviselő-testületek a közös 
intézményekre minimálisan tervezett, a biztonságos működéshez szükséges 
összegeket, ami a jelenlegi kiadásokra épül. 
Mint az előző években is, a kiadott anyagból jól látható, hogy ismét hozzá kellene 
tenni a közös intézmények működtetéséhez. Kérte, hogy minden képviselő-testület a 
saját költségvetésének összeállításánál már előre tervezze be a közös 
intézményeknél jelentkező finanszírozási hiányt.  
 
 



Nőtincs község Önkormányzatánál jelenleg a nyilvántartott tartozás 22 mFt a közös 
intézmények eddigi működtetéséhez. Elmondta, hogy az Ősagárd községi 
önkormányzat   nem tartozik jelenleg. Nagyon sok a kifizetetlen számla, pl. gáz, víz, 
amit ha kifizettünk volna, akkor azonban az intézményi dolgozóknak nem lett volna 
fizetése. 
Kérte, hogy Felsőpetény község képviselő-testülete nyilatkozzon, hogy mi az amit a 
törlesztésből vállalni tud, s ezt milyen ütemezésben, mivel nem szeretne 
adósságrendezési eljárást lefolytatni, Nőtincs község Önkormányzatát sem akarja 
olyan helyzetbe hozni, hogy gondatlan kezelés miatt kérjék számon. 
Az intézményirányító társulás elnöke elmondta, hogy Nőtincs község Önkormányzata  
hitelekből finanszírozza a közös intézmények működtetéséhez szükséges összeget, 
amire ez idáig nincsen felszámolva kamat, azonban nem várható el, hogy ez az 
önkormányzatra többlet kiadást rójon. Két lépésben szükséges mielőbb rendezni ezt 
a fennálló helyzetet, először, hogy amit mi fizetünk  kamatot, azt a tartozásra 
számoljuk rá, majd pedig gyorsan utána járni, hogy ÖNHIKI vagy más forrás 
igénybevételével hogyan tudja Felsőpetény község rendezni ezt a régóta fennálló 
folyamatos tartozását.  Sajnos egyre nagyobb az esélye annak, hogy csak a kötelező 
kiadásokat, víz, villany gáz tudjuk fizetni, s azt az intézményt, ami nem kötelező 
feladatot lát el, be kell zárni. 
Nehezíti az önkormányzatok helyzetét, hogy a település fejlesztésre, 

közfoglalkoztatásra nem kapunk pénzt, Nőtincs esetében a közel 50 fő munkanélküli 

foglalkoztatását nekünk kell majd megoldani, valamint az is, hogy a közigazgatás 

átszervezése során kötelező feladatként elveszik az adókat, a bevételi 

lehetőségeket. Úgy tűnik nem lesz biztos bevételünk,  egyedül az ÖNHIKI pályázat, 

amin azonban a jelentkező igény még soha nem került teljesítésre. Nagyon nehéz 

így gazdasági programot készíteni, fel kell mérnünk mik azok a mozgósítandó 

dolgok, amelyből még a működést fenn tudjuk tartani.  

Az önkormányzatok hitelkerete a maximumon van, sőt a folyószámla hitelkeret 

lecsökken, így a bevételek bizonyos külön adók esetleges kivetéséből 

finanszírozhatóak majd. Bizonyítanunk kell, hogy a lakosság teherbíró képességének 

a határáig próbáltunk elmenni.  

Kérte a képviselő-testületeket, hogy az előterjesztés szerint kiadott keretszámokat 

fogadják el, hogy a közös intézmények működése zavartalan legyen.  

Előterjesztését követően kérte a képviselő-testületek tagjait, hogy az előterjesztéshez 

kapcsolódóan kérdéseiket, hozzászólásaikat  tegyék meg. 

Fedor István Felsőpetény község polgármestere az intézményirányító társulás 

elnöke által a Felsőpetény községi önkormányzat tartozására vonatkozóan 

elmondottakkal egyetért, elfogadja az előterjesztés szerinti számadatokat. Kéri az 

intézményirányító társulás elnökének segítségét, hogy közösen próbálják megtalálni 

azt a lehetőséget, amivel a tartozás biztonsággal rendezhető, mivel jól látható, hogy 

ez a normatív támogatásból nem biztosított.  

Petényiné Huszár Judit Felsőpetény község képviselője elmondta, hogy mindenki 

előtt ismert az a tény, hogy Felsőpetényben sokkal rosszabb helyzet mint Nőtincsen. 

Bár a település fejlődését jelenthetné a folyamatban lévő horgásztó építése, azonban 

nincsenek nagy számban építési telkei az önkormányzatnak, amit értékesíteni tudna 

majd a jelentkező igénylőknek. A település lakosságára jellemző az elöregedés, s így 



az esetlegesen kivethető helyi adó mértékét és megfizetésének esélyeit is ez fogja 

meghatározni. További nehézséget jelent az önkormányzatnak, hogy a településen a 

munkanélküliség aránya is magasabb, így nincs olyan réteg aki terhelhető lenne.  

Fedor István polgármester elmondta, hogy a jelenleg 10 db építési telke van az 

önkormányzatnak, azonban hosszú idő óta nem sikerült egyetlent sem eladni, sajnos 

nincsen ilyen irányú érdeklődés a település iránt. A település elszegényedését jól 

mutatja, hogy már 10-15 ingatlanban kikötésre került a közmű, pl. víz,  gáz, villany. 

Benyusovics Ervin Felsőpetény község képviselője elmondta, mivel több ciklusban is 

képviselőként vett részt, nagyon jól látja, hogy 30 MFt-tal kevesebb normatíva, mint 

korábban volt, s ha a korábbi finanszírozási rend szerint működhetne az 

önkormányzat nem lennénk ilyen helyzetben.  

Németh István Felsőpetény község képviselője hozzászólásában elmondta, hogy 

tovább nehezítette a település intézményeinek finanszírozhatóságát, valamint a 

lakosság munkavállalási lehetőségeit az, hogy a Nógrád megyei Önkormányzat által 

itt működtetett gyermekotthont elvitték a településről.  

Tamis Ágota Nőtincs község képviselője a Felsőpetény községi Önkormányzat 

képviselő-testülete részére javasolta, hogy a megüresedett gyermekotthon épületét 

próbálják hasznosítani, s az ebből befolyó bevételből lehetne a tartozást rendezni. 

Agárdi András Ősagárd község polgármestere elmondta, hogy arra sajnos nem 

hivatkozhat egyetlen testület sem, hogy nem tehet semmiről, örökölte a tartozást. 

Tény, hogy kevés a finanszírozás, de mivel ezt a feladatot vállalták, meg kell oldani a 

keletkező számlák kifizetését, amit a semmiből nem lehet kifizetni. Az elismert 

forráshiány összegét sajnos az elmúlt ciklusok idején nem kompenzálták. 

Boróka László körjegyző az elhangzott javaslatokra reagálva elmondta, hogy a 

nevelőotthon épülete nem az önkormányzat tulajdona, így abból bevételt nem 

remélhetnek. Fontosnak látná azonban elérni a felsőpetényi lakosság körében,  hogy 

aki a településen él, az hozza oda vállalkozását, vagy pedig úgy dolgozzon, hogy 

fizessen adót, s ezzel is megkönnyítve a település helyzetét.  Az emberek elvárják, 

hogy működjenek az intézmények,  de bebizonyosodott, hogy erre nem elég a 

normatíva, forráshiányos pályázat, meg kell találni a további támogatókat is. A 

képviselő-testület feladata felmutatni azt, hogy mit tett a helyzet megoldása 

érdekében, bizonyítani, hogy megterheltük a lakosságot is, és elérni hogy a 

településen összhang legyen, a cél érdekében  egyfelé húzzon mindenki.  

Szegner László az intézményirányító társulás elnöke az előterjesztéshez tett 

hozzászólásokra, javaslatokra válaszolva elmondta, hogy Felsőpetény község 

önkormányzata részére maximálisan próbál segíteni, bejelentkeztek személyesen a 

belügyminiszterhez ebben az ügyben. Sajnos anyagilag Nőtincs község 

önkormányzata nem tudja továbbra megelőlegezni a közös intézmények 

működtetéséhez havonta keletkező hiányt, mivel a korábban rendszeres 

ingatlanértékesítésből származó többletbevételek megszűntek. Mindenki csak annyit 

költhet, mint ami a bevétele.  

A gyermekotthon működése Felsőpetény község önkormányzatának ugyan segítség 

volt, de azt is tudni kell, hogy a nevelőotthonos gyermekek magatartása miatt több 

általános iskolás gyermeket is elvittek a közösen fenntartott iskolából, ami viszont 



normatíva kiesést jelentett. Nőtincs község önkormányzatának képviselő-testülete a 

minden felvállalható már vállalt, 18 év  futamidőre kötvényt bocsátott ki, helyi bevételi 

forrásokat teremtett a tó, vendégház működtetésével, s vállalkozásokat hozott a 

településre, hogy az adóbevételekből fizethető legyen a kiadás, de már ezt a  

helyzetet nem bírja tovább, ha  Felsőpetény nem tud beszállni a közös intézmények 

fenntartási költségeibe.  

Bár a társulási megállapodás és az államháztartási törvény is szabályozza a 90 

napon túli tartozás fennállása esetén az adósságeljárás rendezésének módját, de ezt 

nem szeretné, hogy kezdeményezni kelljen. 

Kérte, hogy minden testület fogadja el az előterjesztést, saját költségvetését ehhez 

igazítva tervezze, hogy működjenek a közös intézmények.  

Fedor István polgármester kérte az intézményirányító társulás  elnöke 

előterjesztésének elfogadását.   

 

Felsőpetény község önkormányzatának képviselő-testülete az intézményirányító 

társulás elnökének előterjesztését 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal elfogadta és 

meghozta az alábbi határozatát: 

  

Felsőpetény községi Önkormányzat képviselő-testületének  

    2 /2012. ( I.31.) sz. határozata 

Felsőpetény község önkormányzatának képviselő-testülete az intézményirányító 

társulás elnökének előterjesztését elfogadta és a közösen üzemeltetett intézmények 

2012. évi költségvetését a kiadott előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.  

Utasítja a polgármestert, hogy az előterjesztésben meghatározott költségeknek az 

önkormányzat saját költségvetésében történő betervezéséről gondoskodjék. 

 

Határidő: folyamatos 

felelős: polgármester 

 
3. A Felsőpetény, Nőtincs, Ősagárd községek Körjegyzősége 2012. évi  
    költségvetésének elfogadása  (előterjesztés csatolva)     
    előadó: Szegner László intézmény irányító tan. elnöke  
 

Szegner László az intézményirányító társulás elnöke az írásos előterjesztés 

ismertetését követően kiegészítésként elmondta, hogy a Körjegyzőség költségvetése 

készítésénél ugyan ez helyzet állt fenn, így szintén csak a keretszámok kerültek 

meghatározásra, minden feladat ellátásánál törekedve a maximális megtakarításra, s 

csak a kötelező juttatások biztosítására.   

Az intézményirányító társulás elnöke elmondta, hogy a közigazgatás átszervezése 

még továbbra is folyamatban van, erre az évre még továbbra sem tudtunk konkrét 

feladat ellátási finanszírozással számolni. Az intézményirányító társulás elnöke 

javasolta, hogy a Körjegyzőség költségvetését az előterjesztés szerint tartalommal 

fogadják el a képviselő-testületek, hogy legyen egy költségvetés, s ha itt is 

változtatásokra lesz szükség, úgy azt az év során közösen megtehetik.  



 

Ezt követően Szegner László az intézményirányító társulás elnöke kérte a jelenlévők 

kérdéseit, hozzászólásait.  

Kérdés, hozzászólás nem volt 

Fedor István polgármester kérte az intézményirányító társulás elnöke által tett 

előterjesztés elfogadását.  

 

Felsőptény község önkormányzatának képviselő-testülete az intézményirányító 

társulás elnökének előterjesztését  4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal  elfogadta 

és meghozta az alábbi határozatát: 

   

Felsőpetény  községi Önkormányzat képviselő-testületének  

  3/2012. ( I. 31.) sz. határozata 

Felsőpetény község Önkormányzatának képviselő-testülete az intézményirányító 

társulás elnökének előterjesztését elfogadta és a Körjegyzőség 2012. évi 

költségvetését jóváhagyja. 

Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetésben rögzítettek végrehajtásáról 

gondoskodjék. 

 

Határidő: folyamatos 

felelős: polgármester 

 

4. Intézményi felújítások    
Előadó: Szegner László int.ir.tan.elnöke 
 

Szegner László az intézményirányító társulás elnöke szóbeli előterjesztésében a 

közösen fenntartott  intézményekben végzett felújításokról tájékoztatta a képviselő-

testületeket.  

Elmondta, hogy a nagy felújítások a sikertelen pályázatok és az önkormányzatok 
pénzhiánya miatt évről évre elmaradtak, azonban nem tűrt tovább halasztást a 
Körjegyzőség hivatalának belső festése és a linóleum cseréje, mivel annyira 
elhasználódott, hogy már balesetveszélyessé vált. Szükség volt továbbá az 
elektromos fűtőberendezések megjavítására is. Ez a három munka százezer forint  
nagyságrendű kiadást jelent. 
Nem lehetett tovább várni a Körzeti Általános Iskola épületében működő konyha 
elektromos hálózatának felújításával sem. Szükség volt érintésvédelmi mérésre is. 
Az anyagköltsége a  felújításnak háromszázezer forint, s ugyan ennyibe került a 
munkadíj is. A konyhát működtető vállalkozással történt megállapodás szerint a 
költségek megosztásra kerülnek, úgy hogy a kiadás felét a februári számlából 
jóváírják részünkre.     
A Körzeti Általános Iskolában a digitális táblák beszerzésére kiírt pályázat 

lebonyolítása sikeresen lezajlott, az utolsó összeget is megkaptuk 

Előterjesztését követően az intézményirányító társulás elnöke kérte a képviselő-
testületek kérdéseit, hozzászólásait.  
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
Fedor István polgármester kérte az intézményirányító társulás elnöke által tett 



előterjesztés elfogadását.   
Felsőpetény község Önkormányzatának képviselő-testülete az intézményirányító 

társulás elnökének előterjesztését 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 

egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:  

   Felsőpetény község Önkormányzata képviselő-testületének  
   4/2012. (I. 31.) határozata  
 

Felsőpetény község Önkormányzatának képviselő-testülete az intézményirányító 

társulás elnökének előterjesztést elfogadja és a közösen működtetett intézmények 

felújításáról szóló beszámolója szerint végzett intézményi felújítások kiadását 

jóváhagyja.  

 

Határidő: értelem szerint   

Felelős: Szegner László intézményirányító társulás elnöke  

 
5. Egyebek  
Előadó: Szegner László intézményirányító társulás elnöke 
 

Szegner László az intézményirányító társulás elnöke szóbeli előterjesztésében a 

közösen fenntartott egészségügyi intézmények helyzetéről tájékoztatta a képviselő-

testületeket.  

Elmondta, hogy Dr. Dobó Katalin vállalkozó fogorvos biztosítja jelenleg az ellátást, de 

márciusban más sor kerülhet az önkormányzat által korábban meghirdetett, s arra 

előzetesen jelentkező Dr. Szabó Zsolt Levente vállalkozó fogorvos által történő 

fogorvosi álláshely betöltésére.  

Ezt követően Ő látná el a három településen a fogászati feladatokat, s ez már hosszú 

távú megoldás lehet. Már az elmúlt év során a településre költözött, lakáshelyzetét 

önmaga megoldotta, s már a fogtechnikai labort is berendezte a tsz irodában lévő 

helyiségünkben. l. Ez a megoldás, hogy  vállalkozás keretében tudjuk a fogászati 

alapellátást biztosítani előnyös az önkormányzat számára, mert így mentesülhetünk 

a fogászati asszisztensi feladatokat terhelő kiadások,  a takarító költségének, 

valamint a beszerzendő anyagok költségének terhe alól, s csak a rezsit és a 

szükséges fejlesztéseket kellene csak állnia az önkormányzatnak.   

A fogászati ellátás tárgyi feltételeit jelenleg, s a fogorvos váltást követően is Nőtincs 

község Önkormányzata biztosítja, a Nőtincs Szabadság út 50. sz. alatti fogorvosi 

rendelőben. 

Az intézményirányító társulás elnöke kérte, hogy a testületek fogadják el a 2011. 

február 18-i közös testületi ülésen született döntésnek megfelelően a fogorvos 

személyében történő változást.  

Előterjesztését követően az intézményirányító társulás elnöke kérte a képviselő-

testületek kérdéseit, hozzászólásait.  

Kérdés, hozzászólás nem volt, az intézményirányító társulás elnökének 

előterjesztését a képviselő-testület tudomásul vette.  

Szegner László az intézményirányító társulás elnöke tájékoztatta továbbá a 

képviselő-testületeket arról, hogy a 2012. év során meg fog történni a közigazgatás 



átalakítása, a jelenleg helyben történő hatósági munkavégzés várhatóan elkerül a 

járási központokba. Ez a változás elképzelhető, hogy megoldást hoz majd a 

finanszírozási gondokra, mert jelenleg a munka 70%át teszi ki a hatósági, 30 %-át az 

önkormányzati hatáskörben végzett munka, viszont a finanszírozása pont fordítva 

történik.   

Amit előreláthatólag tudunk, hogy 3000 fő alatt nem lehet önálló hivatal, ami 

részünkre nem jelent változást, hisz már korábban is közös körjegyzőséget 

működtettünk. Az, hogy a társult önkormányzatok között történik-e majd változás, 

most még nem látjuk előre.    

Előterjesztését követően az intézményirányító társulás elnöke kérte a képviselő-

testületek kérdéseit, hozzászólásait.  

Kérdés, hozzászólás nem volt, az intézményirányító társulás elnökének 

előterjesztését a képviselő-testület tudomásul vette.  

Mivel több napirendi pontja az együttes ülésnek nem volt, megköszönte a 

megjelenést és az együttes ülést bezárta, majd ezt követően Felsőpetény község 

önkormányzatának képviselő-testülete  ülését önálló ülésen folytatta. 

 

6. Nyersanyagnorma 2012. évi meghatározása (írásbeli előterjesztés csatolva) 

előadó: Fedor István  polgármester 

 

Fedor István polgármester az írásban kiadott előterjesztés ismertetését követően 

szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az önkormányzatok részéről a vállalkozó által 

javasolt 4,5%-os emeléssel szemben 3,9 %-ban történő nyersanyagnorma emelést 

tart elfogadhatónak, melyet a társult önkormányzatok Nőtincs és Ősagárd is ilyen 

mértékben fogadnak el.    

 Előterjesztését követően a polgármester kérte a képviselő-testület kérdéseit, 

hozzászólásait.  

Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester az előterjesztés szerinti mértékkel 

megemelt nyersanyagköltségre vonatkozó döntés meghozatalára kérte a képviselő-

testületet.  

 

Felsőpetény község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztését 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal  egyhangúlag elfogadta és az 

alábbi rendeletet alkotta:  

 

Felsőpetény község Önkormányzatának  

1/2012. (II. 1.) rendelete  

az élelmezési nyersanyagköltségek meghatározásáról 

              

1. §  

 

Napközis és felnőtt napi nyersanyagköltség  474 Ft +ÁFA 

ebből ebéd  332 Ft + ÁFA  

tízórai     71 Ft + ÁFA 



uzsonna    71 Ft+ ÁFA     

 

Óvodai napi nyersanyagköltség    414 Ft+ ÁFA  

ebből ebéd   276 Ft + ÁFA 

tízórai      65 Ft + ÁFA 

uzsonna     65 Ft + ÁFA 

 

2. §    

   

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. február 1-től 

kell alkalmazni. A jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 1/2011.(I.26.) 

számú rendelethatályát veszti.  

 

Felsőpetény, 2012. január 31.   

 

 

Fedor István         Boróka László  

polgármester       körjegyző 

 

 

 

Záradék:  

A rendelet kihirdetésének napja 2012. február 1.    

         

 

Boróka László 

 körjegyző 

 

 
7. Tájékoztatás beadott pályázatról (előterjesztés csatolva) 
  előadó: Fedor István polgármester 
 
Fedor István polgármester elmondta, hogy az Új Széchenyi Terv Észak-
Magyarországi Operatív Program támogatási rendszerhez a Szabadság utca és 
Ságvári utca felújítására benyújtott pályázat hiánypótlása szükséges, A hiánypótlás 
része a testületi döntés becsatolása is, melyet a kiadott határozati javaslat tartalmaz. 
A határozati javaslat ismertetését követően kérte a képviselő-testület kérdéseit, 
hozzászólásait.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Fedor István polgármester kérte az előterjesztés elfogadását.   
 

Felsőpetény község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztését 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal egyhangúlag elfogadta és 

meghozta az alábbi határozatát:  



 

Felsőpetény község Önkormányzata képviselő-testületének  

5/2012. ( I.31.) számú határozata 

 

Felsőpetény község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztését elfogadja, melynek alapján pályázatot nyújt be az Új Széchenyi Terv 

Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez, az alábbiak 

szerint:  

- A projekt címe :  Kisléptékű településfejlesztés Felsőpetényben 

- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Szabadság utca, Ságvári utca   

- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 116, 93/1, 104 

- A pályázati konstrukció száma: ÉMOP-3.1.3-11 

- A projekt összes költségét a pályázattal (részletes költségbecslési táblával) 

megegyezően:   

15 870 776 Ft-ban határozza meg.   

- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költségét a pályázattal, 

illetve a támogatói döntéssel megegyezően: 15 870 776 Ft-ban határozza meg.  

- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összegét 

793 539   Ft-ban határozza meg, melynek forrása saját fejlesztési bevétel.  

- A pályázat benyújtásakor az Operatív Program forrásból származó támogatás 

igényelt összegét a pályázattal megegyezően: 15 077 237  Ft-ban határozza meg. 

- Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az Operatív 

Program forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész 

összegét a költségvetésében elkülöníti. 

Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy a pályázatot és a pályázati 

hiánypótlást a döntésben foglaltak szerint nyújtsa be. 

Határidő: azonnal, folyamatos  

Felelős: polgármester 

 

 

Mivel más napirend nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 

bezárta.  

     k.m.f. 

 

Fedor István         Boróka László 

polgármester         körjegyző 

 

 

 

     Petényiné Huszár Judit 

     jegyzőkönyv hitelesítő 


