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Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-én 13.30
órai kezdettel tartott üléséről.
Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6. - Tanácskozóterem
Jelen vannak: Bornemisza János polgármester
Józsa Gábor alpolgármester
Botos Sándor képviselő
Dr. Rédecsi Árpád képviselő
Görbe Károly képviselő
Kiss Katalin képviselő
Kaloné Csiki Mónika gazd. vez.
Szabó Ferencné jegyzőkönyv vezető
Meghívott vendég:
Szabó Károlyné óvoda vezető
Gaál Antalné – Honismereti Baráti Kör elnöke
Szuromi Rita – újságíró
Lipcsey György Tisza-Tó Fejlesztési KFT. ügyvezető igazgató
Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent
Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait.
Megállapítja, hogy a törvényesen megválasztott 7 fős képviselő-testületből 5 fő jelen van, így
az ülés határozatképes, azt megnyitja. (Dr. Rédecsi Árpád a határozatképesség
megállapításakor még nem volt jelen az ülésen.) Varga István képviselő nincs jelen az ülésen.
Szabó Lászlóné jegyző asszonyt Kaloné Csiki Mónika képviseli a mai ülésen, ő lesz helyette
a jegyzőkönyv aláírója.
Javasolja a meghívóban közölt napirendi pontok elfogadását az alábbi kiegészítéssel:
- A költségvetési rendelet tárgyalásához kapcsolódóan két döntés meghozatala
szükséges a Képviselő-testület részéről, ezért a napirendi pont két alponttal történő
módosítását javasolja:
1. a) Poroszló helytörténeti kiadvány elkészítése
b) Út kátyúzáshoz, út javításhoz keretösszeg meghatározása
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges,
tartózkodás nélkül elfogadja a meghívóban közölt napirendi pontokat az ülésen elhangzott
módosítással együtt. (Dr. Rédecsi Árpád még nem volt jelen az ülésen a napirendi pontok
elfogadásakor)
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Napirendi pontok:
1.)Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetés tervezetének és
rendelet tervezetének megtárgyalása.
a) Poroszló helytörténeti kiadvány elkészítése
b) Út kátyúzáshoz, út javításhoz keretösszeg megállapítása
Előadó: Bornemisza János polgármester
2. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítása
Előadó: Bornemisza János polgármester
3. Közterület filmforgatás célú használatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előadó: Bornemisza János polgármester
4. Tisza-tó fejlesztési lehetőségeiről tájékoztató
Előadó: Bornemisza János polgármester
Meghívott: Lipcsey György ügyvezető igazgató
5. Az Önkormányzat 2014. évi munkaterve
Előadó: Bornemisza János polgármester
6. Az Önkormányzat és intézményei 2014. évi belső ellenőrzési terve
Előadó: Bornemisza János polgármester
7. Poroszló Község 2014. évi rendezvény terve
Előadó: Bornemisza János polgármester
8. Társulási Megállapodások módosítása (Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás,Tisza-mente Mikrotérségi Társulás, Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési
Társulás)
Előadó: Bornemisza János polgármester
9. Önkormányzati hatósági ügyek (zárt ülés)
Előadó: Bornemisza János polgármester
Napirendi pontok tárgyalása:
1.)Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetés tervezetének és
rendelet tervezetének megtárgyalása
Előadó: Bornemisza János polgármester
a) Poroszló helytörténeti kiadvány elkészítése
Előadó: Bornemisza János polgármester
b) Út kátyúzáshoz, út javításhoz keretösszeg megállapítása
Előadó: Bornemisza János polgármester
1.)Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetés tervezetének és
rendelet tervezetének megtárgyalása
Előadó: Bornemisza János polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik.
Bornemisza János polgármester: A Pénzügyi Bizottság 2014. január 28-án megtárgyalta az
Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetés tervezetét és rendeletének
tervezetét. A Bizottság a költségvetést tervezetét és költségvetési rendelet tervezetét
javasolta I. fordulós tárgyalásra a Képviselő-testületnek, azzal, hogy az útépítésnél 3 millió
forint kerüljön beépítésre a makadám utak, és egy millió forint pedig az aszfaltos utak
javítására, illetve a Poroszló helytörténeti kiadványának megjelenéséhez kapcsolódó
költségek finanszírozásáról is hozzon döntést a testület.
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Fejlesztéseket érintően készült egy programtervezet, és ebből 16 milliárd forint került
beépítésre a térségi programba. Fejlesztések között van a kikötő fejlesztés, vendéglátóegység
fejlesztés és egyéb fejlesztések.
A 2014. évi költségvetésben a bevételek és kiadások összege önkormányzati szinten 507.447
EFT.
Az Önkormányzat költségvetésében lévő felhalmozási bevételek és kiadások soraiban lévő
tételeket ismerteti. A kiadási tervek között szerepel a háziorvosi rendelő felújítási terve, és
a Szociális Otthon felújítási terve, valamint a településre további 3 buszmegálló vásárlása,
Utak járdák felújítása (Alkotmány út , bicikli út) számítógép beszerzés a közös
önkormányzati hivatal és a aszociális otthon részére.
A háziorvosi rendelő felújításával, és a szociális otthon felújításával kapcsolatban javasolja,
hogy történjen egyeztetés Kormos Gyula tervezővel, mivel ő már ismeri a szociális otthon
felújításának korábbi anyagát.
Az Ökocentrumhoz vezető település egyéb útjának felújítása helyett inkább az Alkotmány úti
járda felújítását javasolja végig, mivel ez a település egyik turisták által is gyakran használt
útvonala, valamint szükségessé vált a bicikli út felújítása is.
A község területén lévő 3 buszmegállóba szeretnénk ismételten 3 buszvárót elhelyezni, és
így egységessé válna e tekintetben a település arculata.
Saját hatáskörében eljárva a tavalyi évben egy számítógép került beszerzésre, amely a
gazdálkodásra került át, egy új programot is kellett hozzá vásárolni, mivel szükséges a
könyveléshez. Ebben az évben is került egy új számítógép beszerzésre, a tavalyi árajánlatban
lévő konfiguráció összeállításával és a tavalyi beszerzési áron a Közös Hivatal részére, mivel
a volt építésügyi előadó gépe már nagyon elavult, régi gép volt. A Szociális Otthonba
vásárolt gépet az intézmény a saját költségvetéséből finanszírozza.
Bejelenti és kéri a képviselő-testület részéről annak tudomásul vételét, hogy saját
hatáskörében eljárva a fizikai állomány részére a tavalyi évben megvásárlásra kerültek a
munkaruha és védőfelszerelés 159.860 FT értékben. A pályázati úton közfoglalkoztatottak
részére szintén megvásárlásra kerültek pályázatból finanszírozott keretből a munkaruha és
védőeszköz felszerelések 840.000 Ft és 1.128.444 Ft értékben.
A képviselő-testület a polgármester számítógép beszerzéséről és munkaruha, védőfelszerelés
megvásárlásáról tett bejelentését tudomásul veszi.
A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy a község történetéről egy helytörténeti
kiadvány jelenne meg, amelynek költsége már beépítésre került a 2014. évi költségvetés
dologi kiadások előirányzatához, illetve szintén szerepel a tervezetben az útkátyúzásra
tervezett összeg is. E két témakörben készült egy-egy
előterjesztés, amelyet
a
költségvetéshez kapcsolódóan tárgyal a mai ülésen a testület.
A Képviselő-testület a közmunkaprogramhoz pályázati keretből eszközvásárlásra kért
árajánlatokat, amelyek bírálatát zárt ülés keretén belül tárgyalják.
a) Poroszló helytörténeti kiadvány elkészítése
Előadó: Bornemisza János polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik.
Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen Gaál Antalné volt
iskolaigazgatót és Szuromi Rita újságírót.
Poroszló Község helytörténeti kiadványának elkészítéséről az elmúlt ülésen tájékoztatta a
Képviselő-testület tagjait. A könyv megjelenéséhez kapcsolódó anyagi kiadások beépítésre
kerültek az önkormányzat költségvetésébe, a dologi kiadások közé, viszont a Képviselőtestület döntése szükséges ahhoz, hogy a könyv elkészítése megkezdődhessen. Árajánlatot
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kértünk a kiadvány nyomdai költségeire vonatkozóan. A Haunszik Csaba árajánlatban
szereplő összeg 1000 példány elkészítése esetén 1.680.000 Ft., az ár tartalmazza a nyomdai
előkészítést , a teljes kivitelezést, és az ÁFA összegét. A munkadíj összege 350.000 Ft, és
ennek fejében az önkormányzat tulajdonába kerül a könyv szerzői joga. A kiadvány 1000
példányban jelenne meg, értékesítési árát 2000 Ft körüli áron határoznák meg. Így a könyv
megjelenésével kapcsolatos kiadások csak átfutó tételt jelentenének az Önkormányzat
költségvetésébe. A könyv műbőr kötésben, arany feliratozással jelenne meg, a színét illetően
még dönthet a későbbiek folyamán is a testület.
A könyv elkészítésével az Önkormányzat Szuromi Ritát bízná meg, nyílt ülésen tárgyalhatja
a megbízási díj összegére vonatkozó javaslatot a Képviselő-testület?
Szuromi Rita: Hozzájárul, hogy nyílt ülés keretén belül tárgyalja a Képviselő-testület a
könyv elkészítésére vonatkozó megbízási díj mértékét.
Bornemisza János polgármester: Az Önkormányzat
Szuromi Ritát kérné föl a könyv
elkészítésére, a megbízás időtartama: 3 hónap, megbízási díja nettó: 120.000 Ft/hó.
Gaál Antalné: Reménykedett abban, hogy a Képviselő-testület támogatni fogja Poroszló
és felhasználhatóak lesznek azok az írások,
történetéről szóló könyv megjelenését,
amelyeket Váraljai István anyaga alapján a Poroszlói Újságból 1991 óta összegyűjtött.
Szuromi Rita nagyon olvasmányosan tud fogalmazni, és megpróbál mindenbe segítséget
nyújtani részére.
Az árajánlattal kapcsolatban megjegyzi, hogy van egy másik árajánlat is Hajdú 2000 Kft.
(4032 Debrecen, Patai u. 38.) részéről. Az árajánlatban szereplő összeg 805 Ft/db + 5 %
ÁFA. Tördelés ajánlata 70.000 Ft+ ÁFA. Ezt az ajánlatot kedvezőbbnek tartja, jóval
kevesebbe kerül könyv elkészítésének költsége.
.
Bornemisza János polgármester: A könyv elkészítésére vonatkozóan a Hajdú 2000 Kft.
ajánlatában az ajánlati ár kedvezőbb, olcsóbb a könyv nyomdai költsége, ezért javasolja
elfogadásra a Képviselő-testület részére.
A Képviselő-testület a könyv elkészítésével kapcsolatos költségek finanszírozása érdekében
1,5 millió forint összeget határozzon meg a 2014. évi költségvetése terhére.
Felkéri Gaál Antalnét, hogy a könyv készítésének nyomdai kivitelezésével, a bőrkötés színére
vonatkozó egyeztetés céljából vegye föl a kapcsolatot Hajdú Károly ügyvezetővel.
A könyv elkészítésének végleges költsége ismeretében a könyv értékesítési áráról a későbbiek
folyamán még dönthet a Képviselő-testület. A kiadványban minden poroszlói lakos és
képviselő szerepelni fog és e kiadványt egy ciklus méltó lezárásának tartja. A könyvben
megjelenhetnek a Váraljai István által összegyűjtött anyagok, fényképek.
A könyvben minden állandó poroszlói lakos neve szerepelni fog, de ennek az a feltétele, hogy
2014. március 30-ig poroszlói lakcímmel rendelkezzen az a személy, aki szeretné, hogy a
neve szerepeljen a kiadványban. Felhívást kell ez ügyben közzétenni a Poroszlói Újságban.
A kérése, hogy mielőtt a könyv nyomdai kivitelezése megkezdődne a tervezete kerüljön a
Képviselő-testület elé.
Szuromi Rita: Ismerteti a jelenlévőkkel a könyv tartalmi, és nyomdai megjelenésére
vonatkozó információkat. A kiadványban szerepelni fog Poroszló régi történelmi múltja a
rézkortól kezdődően a polgárosodás végéig. Fontosabb részek a könyvben a Rézkor,
Árpádkor, poroszlói középkori birtokosok megjelenítése (régi okleveles írások magyar
fordítása alapján), a török hódoltság időszaka- vámjövedelmek alakulása, vallásháborúk
szerepe, Reformáció, az 1848-1849-es időszakban Poroszló szerepének alakulása, XIX
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század második felében a polgárosodás időszakának megjelenítése. Külön fejezetben
szerepelne a község néprajzi hagyománya, valamint az ártéri gazdálkodás, és a Tisza
szabályozása. A XX században a háborúk ismét hangsúlyos helyet kapnak. A könyvben
megjelenne a szocializmus időszaka, a Termelőszövetkezet létrehozásának szerepe, és a
befejezése az Önkormányzatiság 24-25 éves időszakával zárulna, ciklusonként fölsorolnák a
képviselők nevét, és az adott ciklusban elért eredményeket. A könyv végén egy
gazdaságtörténeti összegzés jelenne meg, amelyben jól érzékelhetőek a bekövetkezett
változások. A kötet végére kerülnének a mellékletek, földrajzi helyektől kezdve, nevek
felsorolása stb. A könyv terjedelme 288 oldal lenne és ha ezt átlépik akkor 16 oldalanként
kötnek be újabb részeket. Színes képek csak az elmúlt 25 évről vannak, ezért antikosított
képek jelennének meg a kiadványban, antik barna színezettel. A kiadvány 80-100 évig is
használható lesz, nagyon sok dokumentáció áll a rendelkezésére, ebből kerül az anyag
összeállításra. De szívesen várja még a település lakossága részéről is hozzá az anyagokat,
tanulmányokat, amelyek fölhasználhatóak a kiadványban.
A könyv tervezetét digitális formában április végén, rektorálás előtt át fogja küldeni a
polgármester úr részére.
Kiss Katalin képviselő: Örül a könyv elkészítésének és támogatja a megjelenését, hiszen így
a Váraljai István által összegyűjtött anyagok felhasználhatóak lesznek, és fölajánlja a
szakdolgozatában lévő anyagot is a könyv készítéséhez.
Szuromi Rita újságíró: Kérése, hogy bárki anyagot küld a könyv készítéséhez, a forrást jelölje
meg.
Görbe Károly képviselő: Támogatja a könyv megjelenését.
Dr. Rédecsi Árpád képviselő: A felsorolt korszakok jellemzéséhez kevésnek tartja a 288
oldalt, de természetesen egyetért azzal, hogy nagyon részletesen mindent nem tudnak
megjelentetni a könyvben.
Bornemisza János polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek Poroszló helytörténeti
kiadványról szóló, előterjesztésben lévő határozat ülésen elhangzott kiegészítésekkel együtt
történő elfogadását:
Határozati javaslat: Poroszló Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése terhére
helytörténeti kiadványt állíttat össze 1000 példányban, a költségek finanszírozására a dologi
kiadások előirányzatán belül a nyomdai munkákra 1,5 millió forint keretösszeget határoz meg.
A Képviselő-testület elfogadja a könyv készítésére a Hajdú 2000 Kft. (4032 Debrecen,
Patai út 38.) árajánlatát, melyben a nyomdai kivitelezés ajánlati ára: 805 Ft/db + 5 % ÁFA,
tördelés ajánlati ára: 70.000 Ft+ÁFA.
Az Önkormányzat a könyv elkészítésével megbízza Szuromi Rita újságirót, a megbízási díj
összege nettó 120.000 Ft/hó, megbízás időtartama: 3 hónap. A könyv szerzői joga Poroszló
Község Önkormányzat tulajdonát képezi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
jegyző
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges,
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
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Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014.(I.29.) önkormányzati határozata:
Poroszló Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése terhére helytörténeti kiadványt
állíttat össze 1000 példányban, a nyomdai költségek finanszírozására a dologi kiadások
előirányzatán belül 1,5 millió forint keretösszeget határoz meg.
A Képviselő-testület elfogadja a könyv készítésére a Hajdú 2000 Kft. (4032 Debrecen,
Patai út 38.) árajánlatát, melyben a nyomdai kivitelezés ajánlati ára: 805 Ft/db + 5 % ÁFA,
tördelés ajánlati ára: 70.000 Ft+ÁFA.
Az Önkormányzat a könyv elkészítésével megbízza Szuromi Rita újságírót, a megbízási díj
összege nettó 120.000 Ft/hó, megbízás időtartama: 3 hónap. A könyv szerzői joga Poroszló
Község Önkormányzat tulajdonát képezi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
jegyző
Bornemisza János polgármester: Megköszöni az ülésen Gaál Antalné és Szuromi Rita
közreműködését. Kéri, hogy a könyv végleges megjelenése előtt küldje át a könyv tervezetét,
hogy azt a képviselő-testület felé továbbítani tudja.
b) Út kátyúzáshoz, út javításhoz keretösszeg megállapítása
Előadó: Bornemisza János polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik.
Bornemisza János polgármester: A költségvetés előirányzat módosítását javasolja az
útépítésre vonatkozóan. A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy még a januári ülésén
ne fogadják el a költségvetési rendeletet, mivel még lehetnek módosítások, akár a
Falugyűlésen is merülhetnek föl olyan dolgok, amelyeket be kellene építeni a költségvetésbe.
Kaloné Csiki Mónika gazd.vez: Már most is szükséges a módosítása a költségvetési
rendeletnek, hiszen az önkormányzat kapott 17 millió forint támogatást gyermekétkeztetésre,
amely a konyhai költségekre használható föl, bér és üzemeltetés jogcímen.
Bornemisza János polgármester: A költségvetést érintő témakör község útjainak rendbetétele.
Az önkormányzat a tavalyi évhez hasonlóan tervezi a település útjainak kátyúzását, javítását.
A költségvetés dologi előirányzatán belül e célra beépítésre került 3 millió forint. Ezen
összegen az önkormányzat 0/20 minőségű kőzúzalékot vásárolna. Az előterjesztésben lévő
határozati javaslat módosítását javasolja az alábbiak szerint: A képviselő-testület a 2014. évi
költségvetés előirányzatán belül 3 millió forintot tervez a makadám utak rendbe tételére, és 1
millió forintot az aszfaltos utak javítására.
A képviselő-testület a tavalyi évben már kért árajánlatot a kőzúzalék szállítására, a TRIP
CART TRANS KFT szállította le a követ. Amennyiben a vállalkozó a tavalyi érben adott
árajánlatában szereplő áron lehozná a kőzúzalékot, abban az esetben őt bízná meg a testület a
szállítással. A tavalyi évben még nem szerepelt az árajánlatban az úthasználati díj, ez most
plusz költségként jelentkezik a vállalkozó részére és javasolja, hogy az úthasználati díj
megtérítését vállalja föl az önkormányzat.

11
Dr. Rédecsi Árpád képviselő: A kőzúzalékot leszállítását mikorra tervezik és az út
javításokat? Jobb lenne minél előbb elkezdeni a munkát még az idegenforgalmi szezon
beindulása előtt. A kőzúzalék megszilárdulásához csapadék szükséges, erre még a tavaszi
időszakban nagyobb az esély, ezért már tavasszal el kellene kezdeni a kátyúzást. A szükséges
követ még februárban le lehetne-e szállítani?
Görbe Károly képviselő: Az üdülő övezetbe vezető Napsugár úton lesz javítás? Fontosnak
tartja, hogy legalább az oda vezető út elejét tegyék már rendbe.
Bornemisza János polgármester: A kőszállításra vonatkozóan a vállalkozó felé küldünk
levelet, amennyiben vállalja a kő tavalyi áron történő szállítását, akkor már februárban is
elkezdődhet a kőzúzalék leszállítása. Viszont ha a vállalkozó nem vállalja a beszerzését a
tavalyi áron, akkor új árajánlatokat kell kérnie az önkormányzat, ez időt vesz igénybe, és a
tavasszal kezdődhetne a leszállítás. Az utak javítását a tavasz kezdetétől júliusig tervezik.
A település útjainak javításánál elsődleges szempont, hogy azokat az utakat tegyék rendbe,
amelyek a település belső szerkezetéhez tartoznak, és az állandó lakosok közlekednek rajta.
Az üdülő övezetben már volt kezdeményezés az útjavítás rendbetételére, de ehhez az ott lévő
ingatlan tulajdonosok nem járulnak hozzá anyagilag az út rendbetételéhez. Amennyiben az
ott ingatlannal rendelkezők vállalnák, hogy anyagilag hozzájárulnak az út rendbetételéhez,
akkor az önkormányzat is ugyanazon összeggel hozzájárulna az út javításához. Viszont nem
támogatják ezen elképzelését az üdülő tulajdonosok, az Önkormányzat pedig csak saját erőből
nem tudja elvégezni e területen az út javítását. Arra van lehetőség, hogy az üdülő terület
bevezető részére az önkormányzat 1-2 kocsi követ szállítson.
Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az előterjesztésben lévő határozatot az ülésen
elhangzott kiegészítéssel együtt:
Határozati javaslat: Poroszló Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése terhére 3.000
EFt előirányzatot biztosít a település úthálózatán végzendő makadám utak kátyúzására és
1.000 EFt előirányzatot az aszfaltos utak javítására.
A Képviselő-testület a település útjainak kátyúzásához 0/20 minőségű, kőzúzalékot kíván
vásárolni bruttó 3 millió forintért a TRIP CART TRANS Kft-től (3390 Füzesabony,
Nagyrét út 29.) képviseli: Bodnár Péter, abban az esetben, amennyiben a vállalkozó a tavalyi
évben adott árajánlatában lévő 2450 FT/t +ÁFA áron vállalja a kőzúzalék leszállítását.
A vállalkozó részére az úthasználati díj megfizetését az Önkormányzat vállalja.
A fenti feltételek mellett nem történik meg a kőzúzalék leszállítása, akkor az Önkormányzat
újabb árajánlatokat kér cégektől
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges,
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014.(I.29.) önkormányzati határozata:
Poroszló Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése terhére 3.000 Eft előirányzatot
biztosít a település úthálózatán végzendő makadám utak kátyúzására és 1.000 EFt
előirányzatot az aszfaltos utak javítására.
A Képviselő-testület a település útjainak kátyúzásához 0/20 minőségű, kőzúzalékot kíván
vásárolni bruttó 3 millió forintért a TRIP CART TRANS Kft-től (3390 Füzesabony,
Nagyrét út 29.) képviseli: Bodnár Péter, abban az esetben, amennyiben a vállalkozó a tavalyi
évben adott árajánlatában lévő 2450 FT/t +ÁFA áron vállalja a kőzúzalék leszállítását.
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A vállalkozó részére az úthasználati díj megfizetését az Önkormányzat vállalja.
A fenti feltételek mellett nem történik meg a kőzúzalék leszállítása, akkor az Önkormányzat
újabb árajánlatokat kér cégektől
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
jegyző
Bornemisza János polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az
alábbi határozati javaslatot.
az
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta I. fordulóban
Önkormányzat 2014. évi költségvetését, amely az ülésen elhangzott előirányzat
módosításokkal kerüljön kiegészítésre.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
I.
fordulóban tárgyalt anyag kerüljön a község lakossága részére előterjesztése napirendi
pontként a Falugyűlés alkalmával.
A közmeghallgatással egybekötött falugyűlés időpontja: 2014. február 10. (hétfő) 16.00 óra.
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének II. fordulós tárgyalása a Képviselő-testület
2014. február 26-án tartandó ülésén történik.
Határidő: értelem szerint,
Felelős: polgármester,
jegyző
Bornemisza János polgármester:
A 2011. év márciusában
elfogadott gazdasági
programunkban szerepel az út és járda építés. Az útépítésnek az előző határozatunkkal eleget
teszünk, valamint a járda építésnél szerepel az Alkotmány út és a Fő út melletti kerékpárút
javítása, illetve az olyan régi kis utcákban a járda építés, ahol nincs, vagy teljesen tönkre
ment a járda. Természetesen e helyeken a járda építést befolyásoló tényező az adott utca
lakóinak a száma. A 2014. évi költségvetés tervezetbe beépítésre kerültek az útjavítás és
járda építés költségei.
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges,
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (I. 29.) önkormányzati határozata:
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta I. fordulóban
az
Önkormányzat 2014. évi költségvetését, amely az ülésen elhangzott előirányzat
módosításokkal kerüljön kiegészítésre.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
I.
fordulóban tárgyalt anyag kerüljön a község lakossága részére előterjesztése napirendi
pontként a Falugyűlés alkalmával.
A közmeghallgatással egybekötött falugyűlés időpontja: 2014. február 10. (hétfő) 16.00 óra.
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének II. fordulós tárgyalása a Képviselő-testület
2014. február 26-án tartandó ülésén történik.
Határidő: értelem szerint,
Felelős: polgármester,
jegyző
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2. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítása
Előadó: Bornemisza János polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik.
Bornemisza János polgármester: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása szükségessé vált a közterült filmforgatás
célú használatáról szóló önkormányzati rendeletben a képviselő-testület által polgármesterre
átruházott hatáskör, illetve jogszabályi változásból eredően (Szt. 45.§.-ban foglaltak alapján)
a képviselő-testület által polgármesterre átruházott hatáskörök miatt.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy előterjesztés alapján fogadja el Poroszló Község
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.
(V.30.) önkormányzati rendeletének módosítását.
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges,
tartózkodás nélkül elfogadja előterjesztés alapján a Poroszló Község Önkormányzat
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(V.30.)
önkormányzati rendeletét.
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete
a Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 13/2013. (V.30) önkormányzati rendelet módosításáról
Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében és a 143. §.
(4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (V.30)
önkormányzati rendelet 6.§ (3) bekezdéssel egészül ki:
6.§ (3) A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök:
a) gyakorolja az Mktv. 35. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskört,
b) gyakorolja a Szt. 45.§ -ban meghatározott hatáskört.

2. §
Záró rendelkezés
E rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba, és 2014. február 2-án hatályát veszti.
Poroszló, 2014. január 29.
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Bornemisza János sk
polgármester

Szabó Lászlóné sk.
jegyző

3. Közterület filmforgatás célú használatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előadó: Bornemisza János polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik.
Bornemisza János polgármester: A képviselő-testület részére kiküldött rendelet tervezethez
képest az ülés elején kiadott anyag tartalmaz néhány változtatást, így az ülés elején kiadott
rendelet tervezetet javasolja elfogadásra a képviselő-testület részére.
Javasolja a Képviselő-testületnek
elfogadásra előterjesztés alapján a Közterület
filmforgatás célú használatáról szóló önkormányzati rendelet.
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges,
tartózkodás nélkül elfogadja Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2014.
(I.29.) önkormányzati rendeletét a közterület filmforgatás célú használatáról
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete
a közterület filmforgatás célú használatáról
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképekről szóló 2004. évi II.
törvény 37. § (4) –(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében, a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A közterület filmforgatás célú igénybevételének szabályai
1.§
(1) Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatás céljából történő igénybevétele
esetén a Kormányhivatal megkeresésére
a hatósági szerződés jóváhagyására, vagy
elutasítására, az esetleges egyeztetések lefolytatására a polgármester jogosult.
(2) Filmforgatás célú közterület – használati hatósági szerződés nem hagyható jóvá, ha a
filmforgatás célú közterület- használat tervezett idejére és helyszínére már korábban kiadott
közterület-használati engedély van érvényben.
(3) A filmforgatás célú közterület-használat forgatásonként nem haladhatja meg a 15 napot,
mely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.
(4) Ha a filmforgatás célú közterület- használatra létrejött hatósági szerződés jóváhagyását
követően a közterület igénybevétele a kérelmezőnek fel nem róható okból meghiúsul, a
forgatást akadályozó körülmény, vagy rendkívüli természeti esemény miatt, úgy a közterület
használatát az akadályozó körülmény elhárulását követő 10 napon belül újra kell biztosítani.
(5) A befizetett közterület-használati díjat az igénylő erről szóló nyilatkozatától számított 10
banki napon belül vissza kell fizetni, ha a szerződést megkötötték, de az igénybe vevő a
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közterületet önhibáján kívüli okból a (3) bekezdésben meghatározott időtartamon belül nem
tudta igénybe venni.
2.§
(1) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő közterület filmforgatás célú igénybevételéért
használati díjat kell fizetni, melynek felső határa e rendelet 1. mellékletében meghatározott
díj.
(2) Mentes a díjfizetés alól az önkormányzat megbízásából készülő filmalkotás, továbbá a
közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú,
vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő) filmalkotás céljából
történő közterület-használat.
Záró rendelkezések:
3.§
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Poroszló, 2014. január 30.
Bornemisza János sk.
polgármester

Szabó Lászlóné sk.
jegyző

Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a közterület filmforgatás célú használatáról szóló
2./2014. (I.30.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete
Poroszló község Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatás célú
használati díjának felső határa a használat célja szerint:

Sorszám:

1.

Közterület
minősítése
Poroszló
Község
tulajdonában
lévő közterület
filmforgatás
célú
igénybevétele

Forgatási
helyszín
Ft/m2/nap

Technikai
kiszolgálás
Ft/m2/nap

Stáb, parkolás
Ft/m2/nap

200

150

150
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Javasolja, hogy a képviselő-testület következő napirendi pontként a Tisza-tó fejlesztési
lehetőségeiről szóló tájékoztatót tárgyalja, mivel a meghívott vendégünk Lipcsey György
megérkezett az ülésre.
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek a napirendi pont előre vételével.
4. Tisza-tó fejlesztési lehetőségeiről tájékoztató
Előadó: Bornemisza János polgármester
Meghívott: Lipcsey György ügyvezető igazgató Tisza-tó Fejlesztési KFT.
A napirendi pont tárgyalása szóbeli tájékoztató alapján történik.
Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen Lipcsey Györgyöt a Tisza-tó
Fejlesztési KFT Ügyvezető Igazgatóját. Kéri, hogy tájékoztatassa a testület tagjait a Tiszató térségét érintő fejlesztésekről, valamint térségben történt két felmérés eredményéről.
Poroszló esetében ez milyen eredménnyel zárult?
Lipcsey György ügyvezető igazgató: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, és
köszöni a meghívást. A Tisza-tó fejlődése nem csak Poroszló településnek, hanem az egész
térségnek fontos. A Területfejlesztési Programot a törvény és egyéb jogszabályi előírásoknak
megfelelően kell elkészíteni a 2014-2020 időszakra. A Területfejlesztési Program olyan
programokat és javaslatokat tartalmaz, amelyek térség hatásúak, többek között turisztikai, és
marketing kommunikációs fejlesztéseket
tartalmaznak.
A területfejlesztés és a
Területfejlesztési Program tervezése a Nemzetgazdasági Miniszter hatáskörébe került, így a
Területfejlesztési Programot a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz kell benyújtani. A térség
Területfejlesztési Programját március 31-ig kell elkészíteni. Ezzel kapcsolatban több szakmai
konferenciára kerül sor, a térség meghatározó településein. Az első ilyen alkalom a Tisza-tavi
Ökocentrumban kerül megrendezésre február 5-én, amelyre tisztelettel várja a jelenlévő
képviselőket és a polgármester urat is. A Területfejlesztési Program kötelező eleme a
Partnerségi Terv, ezt a szakmai konferenciák keretén belül meg tudjuk oldani, az összes
főrum időpontja szerepel benne, bármelyikre eljöhetnek a jelenlévők, ha a február 5-i időpont
nem felel meg, a kerekasztalhoz Poroszló partnerséget vállalt szakmai tanácsadóként a
Kormányhivatalnál. A 2014-2020 időszakra tervezett területfejlesztési programok között új
lehetőségként szerepel a Területi Integrált Fejlesztési Program, ez egy új eszköz, és az Unió
összes országában elérhető. Általános elnevezése Integrált Területi Beruházási Program,
melynek lényege, olyan térségi programokat lehet alkotni, amelyeknek a megvalósítása több
operatív programhoz kapcsolódik, több pályázati csatornából, több pályázati forrásból
finanszírozható. Egy ilyen program létrehozása a célunk, ezzel kikerülhetők az olyan
akadályok, amelyek Régió, megyehatárból eredőek pl. a kerékpárút esetében.
A Poroszló és a Tisza-folyó közötti kerékpárút a ROP forrásból már nem tud megvalósulni,
viszont a 2014-2020 időszakra tervezett programok között szerepel, más forrásból fog
létrejönni. Az Észak-alföldi részen Tisza folyótól Tiszafüred vasútállomásig épülő
kerékpárút 2015. július 31-ig valósulhat meg, mivel ebben nincs olyan akadályozó tényező,
mint az előző esetében a hidak. Ez a kerékpárút két vasúti átjárót érint, ez viszont nem olyan
bonyolult a tervezés szemszögéből.
A térségi hatású, munkahely teremtő fejlesztésekhez várják a javaslatokat, ilyen pl. a vízi
közlekedés fejlesztés, kerékpározásra vonatkozó, valamint a MÁV-HOZ kapcsolódó
fejlesztések. A Térségben a Tisza-tó és a Hortobágy a két célállomás, fontosnak tartja, hogy
ez a két desztináció összekapcsolódjon, a kerékpár út építésénél is az alapötlet a Poroszló és
Hortobágy összekötése volt. Ennek a megvalósítása a 2014-2020 időszak alatt történne, e
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szakasznak is van már engedélyes terve, viszont a Poroszló-Tiszafüred közötti rész már
jogerős építési engedéllyel rendelkezik.
Józsa Gábor alpolgármester: A Tisza-tavi Tanösvény és Vizi sétánynak tavaly az
Ökocentrum mintegy 60.000 látogatót adott. Viszont most a Tanösvény további működése
bizonytalan.
A Tanösvény is fejlesztésre szorul és ez véleménye szerint az egész térséget érinti, és
indokolja a fejlesztését a 60 ezer fős látogatói létszám is.
Mindenképpen fontosnak tartja, hogy a iskolások, és a turisták, akik meglátogatják a
települést ne úgy távozzanak, hogy a Tanösvényt és Vizi Sétányt nem láthatják.
Bornemisza János polgármester: A Hortobágyi Nemzeti Park adta bérbe üzemeltetésre eddig
a Tisza-tavi Tanösvényt és Vizisétányt, viszont a bérlővel kötött szerződése lejárt. A Tiszatavi Ökocentrumhoz hozzátartozik a Tanösvény is, hiszen a látogatók azon keresztül
látogathatják. Az építmény állapota miatt szükségessé vált a rendbetétele, fejlesztése. Kéri
ez ügyben Lipcsey György segítségét.
Poroszló település a Vizi Sétány üzemeltetését a közösségi cél érdekében szeretné felvállalni,
nem pedig magánérdekből.
Lipcsey György ügyvezető igazgató: Természetesen a Tisza-tavi Tanösvény és Vizi Sétánnyal
kapcsolatos problémákról már van néhány információja, de tájékozódni fog ez ügyben
hogyan alakultak eddig a dolgok, beszélhetnek róla a februári 5-i főrum után, természetesen
egyik oldalt sem képviselheti. Viszont mivel a térséget érintő fejlesztésről van szó, ezért
fontos a Tanösvény további helyzete.
A Tisza-tó térségében történt két felmérés az egyik országos szintű volt 1000 főre kivetítve, a
másik térségi szintű vélemény kérés volt 500 fős, melynek az volt a lényege, hogy a térség
meghatározó településein történt a vélemény kutatás, többek között Kisköre, Abádszalók,
Karcag, Tiszafüred, Poroszló területén.
A felmérés tárgya a Régió és a helyi települések gazdasági helyzetének társadalmi
megítélése a lakosság szemszögéből.
A vélemény kutatás területei voltak: a turisztikai helyzet megítélése, Tisza-tavat érintő
fejlesztésekről történő tájékozottság, , a térség gazdasági helyzetében milyen szerepet tölt be
a turizmus, a Tisza-tavat érintő Nemzeti Program ismerete, a Program Iroda ismerete, az
Iroda –Ökocentrumba történő áthelyezése, Média és használati szokásai.
A felmérés kapcsán kiderült, hogy a Régiós megítélés szerint a Tisza-tavat a horgászattal és
a pecázással kapcsolják össze, viszont a lakóhely szerinti inkább az üdülés és a strandolás
tevékenységével társítják. A felmérés vonatkozásában Poroszló tekintetében nem alakult ki
negatív vélemény.
Három település viszonylatában Karcag – Kisköre és Poroszló
tekintetében a felmérések eredményében kedvezőbb kép alakult ki, mint a többi település
esetében, itt átlag fölöttinek mondhatók az eredmények. Poroszlón a megkérdezettek 63 %-a
pozitív változást tapasztalt a Tisza-tóval kapcsolatban. A felmérés eredményét még csak most
összegzik, publikálás előtt van, de természetesen ezek az adatok nyilvánosak lesznek, melyről
szívesen tájékoztatást küld. . Néhány adatot
érdekességként ismertet a kutatások
eredményéből.
A település lakosságának 65 %-a úgy véli, hogy település életében fontos szerepe van a
turizmusnak, csak 11 % gondolja azt, hogy nem tölt be jelentős szerepet a település gazdasági
életében a turizmus.
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A tevékenységek alkalmassági rangsorában a horgászat és a vízi túra érte el a legnagyobb
pontot. A helyi lakosság a vízparti aktív turizmust célnak tekinti, a és a területet alkalmasnak
tartja az autó-motor sport és gyógyfürdő szolgáltatásokhoz.
Fontos információ a felmérésből, hogy a Régióban élő lakosság szereti a turistákat, és az
átlagos értéke egy 5-ös skálán 4 volt. A lakosság mindössze csak 2 %-a nem szereti az
idegeneket.
A Tisza-tavat érintő fejlesztések érdeklik a lakosságot és több mint a lakosság fele tájékozott
a térséget érintő fejlesztésekről. Poroszlón a térségi fejlesztésekre vonatkozóan tájékozottabb
a lakosság, mint a többi település lakói. A térségben a fejlesztések közül a lakók leginkább a
az Ökocentrumot, az Abádszalók - Kunhegyes közötti út fejlesztését, és a karcagi kórház
fejlesztését ismerték meg. Az elmúlt 5 évben Poroszlón a fejlődés nagyobb méretet öltött.
A térségben a 3 legnagyobb kerékkötői a fejlődésnek a szegénység, pénztelenség, anyagi
gondok, az úthálózat állapota, és a munkanélküliség.
A Tisza-tó Nemzeti Programmal kapcsolatban is voltak kérdések a megkérdezettek 1/3 –a
ismeri. Megvalósítás szempontjából bizakodóak az emberek többsége, és adott esetben részt
is vesznek benne, hajlamosak az együttműködésre. A Program Iroda vonatkozásában
kedvező hatást váltott ki az Ökocentrumba történő áthelyezése.
Média használati szokásokról a hirdetési és reklám újságok viszik a pálmát, valamint az
országos televízió, Tisza-tó rádiónak komoly ismertsége van. Regionális hirdetési újságok
vezető helyen szerepelnek.
A poroszlói lakosok körében az internet használat gyakori, a települési weboldal nézettségi
aktivitása 68 %.
A fejlesztési programnak van egy marketing- kommunikációs része 2014-2015-re
vonatkozóan, amelyek nyilvánosak lesznek. Volt egy tervezési időszak, publikáció még nem
történt meg, a felmérések eredmények feldolgozás alatt van. A Programban van egy arculat
tervezés, amely a Régió arculatát tükrözi . Az arculat turisztikai jellegű, valamint Nemzeti
Programot is bemutatja. Tisza-tó védjegy is tervezésre került, ennek a publikálása még nem
történt meg, február 15-től indul el a védjegy rendszer, mely kapcsán a térségben működő
szolgáltatások elérhetőbbé válhatnak.
Ennek a Programnak a része volt a Tisza-tavi tükör magazin, amely mintegy 45.000
példányban jelent meg és eljut a térség települései lakosságához. Szeretnék megvalósítani a
Tisza-tó kártyát, de ez még mintegy kétéves munkát igényel.
A Tisza-tavi marketing és kommunikációs munka során térségi hatásokat szeretnénk elérni,
2014-2015 évre már vannak javaslatok, amelyhez forrást kell találni.
Még egy fontos információt szeretne megosztani a jelenlévőkkel, hogy a Tisza-tó miniszteri
biztosa Kovács Sándor lett. Felelős a Tisza-tó térségét érintő fejlesztési program
megvalósulásáért.
Bornemisza János polgármester: A térségi szerepkör vállalásához feltétlenül szükségesnek
tartja a felmérés eredményének ismeretét, amely kapcsán nyilvánvalóvá válik, hogy mely
területen van még tennivaló a térségi hatás fokozása érdekében. Marketing ügyben pedig
nagyon fontos az összefogás, azon szereplők együttműködése, akik e célra több millió
forintot is áldoznak.
Megköszöni Lipcsey György úr tájékoztatását a Tisza-tó térségét érintő fejlesztésekre
vonatkozóan. A Poroszló települést érintő felmérés eredményéről készült kivonatot kéri
elektronikus formában, hiszen ez fontos, ahhoz, hogy mely területen vannak még tennivalóink
a fejlődés érdekében.
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5. Az Önkormányzat 2014. évi munkaterve
Előadó: Bornemisza János polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik.
Bornemisza János polgármester: Szabó Lászlóné elkészítette az Önkormányzat 2014. évi
munkatervét, amely a képviselő-testület által kötelezően, illetve egyéb napirendi pontok
tárgyalását tartalmazza. Természetesen, ha vannak olyan témakörök, amelyek az adott ülés
napirendi pontjai között nem szerepelnek, de döntést hozatalt igényelnek, akkor e napirendi
pontok felvételre kerülhetnek az adott ülésre.
Javasolja, hogy a 2014. évi munkaterv kerüljön kiegészítésre a Közmeghallgatás időpontjával,
amely 2014. február 10. (hétfő) 16.00 óra.
Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az alábbi határozatot:
Határozati javaslat: Poroszló Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja és
jóváhagyja Poroszló Község Önkormányzatának 2014. évi munkatervét, amely kiegészítésre
kerül a Közmeghallgatás időpontjával, amely 2014. február 10. (hétfő) 16.00 óra.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester,
jegyző
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges,
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (I.29.) önkormányzati határozata:
Poroszló Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja
Község Önkormányzatának 2014. évi munkatervét, amely kiegészítésre
Közmeghallgatás időpontjával, amely 2014. február 10. (hétfő) 16.00 óra.

Poroszló
kerül a

Határidő: értelem szerint,
Felelős: polgármester,
jegyző

6. Az Önkormányzat és intézményei 2014. évi belső ellenőrzési terve
Előadó: Bornemisza János polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik.
Bornemisza János polgármester: Az Önkormányzatnak a belső ellenőrzési tervét a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló jogszabályban
meghatározott tartalmi követelmények szerint készítettel el Szabó Lászlóné,
A tavalyi évben árajánlat alapján döntöttünk a belső ellenőrzést végző szervről, a Szignet
Kft. (3300 Eger, Tizeshonvéd u. 27. II/2.) viszont e tevékenységet nem végezték, ezért
javasolja a belső ellenőrzésre kötött szerződés azonnali hatállyal történő felmondását nem
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teljesítésre való hivatkozással. A Képviselő-testület hatalmazza föl a jegyzőt, hogy a belső
ellenőrzési tevékenység ellátása érdekében kérjen 3 db árajánlatot a feladat ellátására jogosult
személyektől.
Javasolja képviselő-testületnek elfogadásra az alábbi határozatot.
Határozati javaslat:
.a)
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete
jóváhagyja a
2014. évi
belsőellenőrzésre vonatkozó tervét a mellékletben foglaltak szerint. A Képviselő-testület
megbízza a jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési tevékenység ellátása érdekében újabb
árajánlatokat (legalább 3 ajánlatot) kérjen a feladat ellátására jogosult személyektől.
.b) A Képviselő-testület a 74/2013. (V.29.) önkormányzati határozata alapján kötött belső
ellenőrzésre vonatkozó szerződését nem teljesítésre való hivatkozással azonnali hatállyal
felmondja.
Határidő: azonnal,
Felelős: polgármester,
jegyző
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges,
tartózkodás nélkül (Dr. Rédecsi Árpád nem volt jelen a szavazáskor) az alábbi határozatot
hozza:
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014.(I.29.) önkormányzati határozata:
a)
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete
jóváhagyja a
2014. évi
belsőellenőrzésre vonatkozó tervét a mellékletben foglaltak szerint. A Képviselő-testület
megbízza a jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési tevékenység ellátása érdekében újabb
árajánlatokat (legalább 3 ajánlatot) kérjen a feladat ellátására jogosult személyektől.
.b) A Képviselő-testület a 74/2013. (V.29.) önkormányzati határozata alapján kötött belső
ellenőrzésre vonatkozó szerződését nem teljesítésre való hivatkozással azonnali hatállyal
felmondja.
Határidő: azonnal,
Felelős: polgármester,
jegyző
7. Poroszló Község 2014. évi rendezvény terve
Előadó: Bornemisza János polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik.
Bornemisza János polgármester: A település 2014. évi rendezvény tervezetét az
Idegenforgalmi, Vidékfejlesztési és Kulturális Bizottság a 2014. január 13-án megtartott
ülésén megtárgyalta és elfogadta az ülésen elhangzott kiegészítésekkel.
A rendezvényekre támogatására a Poroszló Turizmusáért Egyesület nyújtott be pályázatot, a
rendezvényekre felhasználható összeg mintegy 15 millió forint és a marketing tevékenységre
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4,5 millió forint fordítható. A rendezvények hasonlóak a korábbi években megtartottakhoz,
csak most a támogatásnak köszönhetően jóval nívósabb események megrendezésére kerülhet
sor. Az Ökocentrum KFT és az Önkormányzat a támogatás kifizetéséig esetleg kölcsön
formájában megelőlegezi a Egyesületnek a rendezvények finanszírozásához szükséges
összeget.
Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014. (I.29.) önkormányzati határozata:
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Poroszló Község 2014. évi
rendezvény tervét.
Határidő: azonnal,
Felelős: polgármester,
jegyző

8. Társulási Megállapodások módosítása (Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás,Tisza-mente Mikrotérségi Társulás, Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési
Társulás)
Előadó: Bornemisza János polgármester
A napirendi pont tárgyalás írásos előterjesztés alapján történik.
Bornemisza János polgármester: Szabó Lászlóné elkészítette a Tisza-tavi Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás,Tisza-mente Mikrotérségi Társulás, Poroszló-Újlőrincfalva
Köznevelési Társulás Társulási Megállapodásokat a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény rendelkezéseiben foglalt tartalmi követelményeknek
megfelelően. A kérdése, hogy mi az ami változott a korábbi megállapodásban foglaltakhoz
képest, mert a határozatban csak a törvényi hivatkozás szerepel, az nem ami változott.
Kaloné Csiki Mónika gazd.vez: A Jegyző Asszony a Magyarország helyi önkormányzatiról
szóló törvény idevonatkozó rendelkezései alapján jogszabályi változásoknak megfelelő
tartalmi elemek beépítésével készítette el az új Társulási Megállapodásokat.
Jogszabály változás tette szükségessé a Társulási Megállapodásokat elkészítését.
Bornemisza János polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra előterjesztés
alapján a Poroszló-Újlőirncfalva Köznevelési Társulás Társulási Megállapodását.
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges,
tartózkodás nélkül (Dr. Rédecsi Árpád nem volt jelen a szavazáskor) az alábbi határozatot
hozza:
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Poroszló Község önkormányzat Képviselő-testületének
9/2014. (I.29.) önkormányzati határozata:
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 87.§-95. §-ai rendelkezéseinek
megfelelően a 160/2012. (XII.17) önkormányzati határozatával jóváhagyott PoroszlóÚjlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását.
A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CXXXIX. törvény 88. §ában foglalt feladat és hatáskörében eljárva Poroszló- Újlőrincfalva Köznevelési Társulás
Társulási Megállapodását elfogadja és jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bornemisza János polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra előterjesztés
alapján
a Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Társulási
Megállapodását.
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges,
tartózkodás nélkül (Dr. Rédecsi Árpád nincs jelen a szavazáskor) az alábbi határozatot hozza:
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014..(I.29.) önkormányzati határozata:
Poroszló Község Önkormányzat képviselő-testülete felülvizsgálta a 2012. november 28-án a
135/2012. (XI.28) számú határozatával jóváhagyott Tisza-mente Települési Önkormányzatok
Mikro-térségi Társulás Társulási Megállapodását a Magyarország helyi Önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87.§ -95. §-ában foglaltaknak megfelelően.
A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX.
törvény 88. §-ában foglalt feladat és hatáskörében eljárva a Tisza-mente Települési
Önkormányzatok Mikro-térségi Társulás Társulási Megállapodását
elfogadja és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Bornemisza János polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra előterjesztés
alapján a Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását.
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges,
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2014.(I.29.) önkormányzati határozata:
Poroszló Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint a Tisza-tavi Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás tagja megtárgyalta és elfogadta a Tisza-tavi Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a Magyarország helyi önkormányzatairól
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szóló 2011. CXXXIX. törvény 88. §--ban foglalt feladat és hatáskörében eljárva. A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírásával.
Határidő: azonnal,
Felelős: polgármester

Bornemisza János polgármester: A következő napirendi pontok Önkormányzati (hatósági)
ügyek tárgyalására- tekintettel annak jellegére – az SZMSZ idevonatkozó rendelkezéseinek
figyelembe vételével- zárt ülést rendel el.
A nyílt ülés napirendi pontjaihoz több észrevétel, hozzászólás nem lévén, megköszöni az
ülésen jelenlévők közreműködését, az ülést 17 óra 45 perckor bezárja.

K.m.f.

Bornemisza János
polgármester

Kaloné Csiki Mónika
gazd. vez.

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Kiss Katalin
Képviselő

Józsa Gábor
alpolgármester

