JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2011. május 26. napján megtartott
közmeghallgatással egybekötött f a l u g y ű l é s e n.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Kramár Mihály polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, a körjegyző asszonyt,
valamint a község lakosságát. A mai összejövetel célja, hogy beszámoljunk a lakosságnak az
idáig végzett munkákról, számot adjunk a község életéről, anyagi helyzetéről, várható
fejlődéséről, kitűzött céljainkról.
Megállapítja, hogy képviselő-testület határozatképes, mert a 4 fő képviselő közül 4 fő és a
polgármester jelen van.
A mai falugyűlésünk közmeghallgatással egybekötött, melyen a képviselő-testület is jelen
van, így lehetőség nyílik a választópolgároknak is közvetlenül kérdéseket feltenni
Ismerteti a napirendi pontokat, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, az alábbiak szerint
elfogad:
Napirendi pontok:
1.) Beszámoló a 2010. évi zárszámadásról
2.) Tájékoztató a 2011. évi költségvetésről
3.) Közmeghallgatás
1.) Beszámoló a 2010. évi zárszámadásról
Kramár Mihály polgármester:
2010. évben a tényleges bevételünk
ebből intézményi működési bevétel
állami támogatás, SZJA.
helyi adóbevétel
Állami támogatásokon belül
- prémiumévek programra kaptunk
- ÖNHIKI-s pályázatra
Segélyezésre kaptunk még, ezen belül
- közcélú támogatás
- rendelkezésre álló támogatás
- rendszeres szoc. segély

82.998 e Ft volt.
7.439 e Ft,
46.123 e Ft,
11.792 e Ft,
2.331 e Ft,
2.000 e Ft,
8.581 e Ft,
679 e Ft,
395 e Ft.

Átvett pénzt kaptunk választásra, településőrök foglalkoztatására, háziorvosi szolgálatra,
képviselők adománya, mely mindösszesen
13.093 e Ft
Átfutó bevétel decemberi bérek miatt
- 1.902 e Ft volt.
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Felhalmozási bevételre 1.415 e Ft-ot kaptunk.
Igénybe vettük az előző évi pénzmaradványt 2.146 e Ft összegben.
2010. év végén az 5 millió Ft összegű folyószámla hitelkeretünket kellett igénybe venni 2374
e Ft összegben. A Kistérséggel történő 2009. évi elszámolás kapcsán visszakaptunk 518 e Ftot.
2010. évi kiadások teljesítése
Bér és járulékai
Dologi (víz,villany, gáz, telefon, karbantartás)
Átadott p.e. (iskola, óvoda, körjegyzőség)
Segélyek (gyerm.véd.tám., szoc., mozg.korl.)
Felújításokra
Átfutó kiadás
Mindösszesen:

36.452 e Ft
24.847 e Ft
16.265 e Ft
2.882 e Ft
2.090 e Ft
400 e Ft
82.936 e Ft

A helyi adóbevételek hátraléka meghaladja a 8 millió Ft-ot, azonban ez 2009. évhez
viszonyítva 2 millió Ft-tal csökkent.
2.) Tájékoztató a 2011. évi költségvetésről
Kramár Mihály polgármester:
2011. évi költségvetés bevételének főösszege
- ebből működési hiány:
- állami támogatás, SZJA.
Helyi adók:
- iparűzési adó
2.500
- pótlék-bírság
250
- talajterh.dij
600
- kommun.adó
3.500
- gépjármű adó
3.500
- saját bevétel
200
- idegenforg.adó
100
összesen:
10.650
- bérleti díjak, szolgáltatási díjak, étkeztetés
- felhalmozási bevétel
- háziorvosi ellátásra átvett pénz
- közcélú foglalkoztatás, szociális feladat
- kisebbségi önkormányzatra átvett pénz
- prémiumévek program

82.855 e Ft
5.638 e Ft
32.063 e Ft

7.388 e Ft
13.200 e Ft
9,220 e Ft
2.793 e Ft
241 e Ft
1.662 e Ft

2011. évi tervezett kiadásaink főösszege
82,855 e Ft
ebből bér és járulékok
26.084 e Ft
dologi kiadások (eszköz, víz, villany, gáz, karbantartás)
22.908 e Ft
átadás (iskola, óvoda, körjegyzőség)
18.563 e Ft
segélyekre
2.100 e Ft
községháza akadálymentesítésére, művelődési ház tetőfelújítására 13,200 e Ft.
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Terveink:
Jó lenne, ha megmaradna helyben az alsó tagozat, úgy néz ki, hogy ez sikerülni is fog. Felnőtt
oktatást szeretnének szervezni, jogosítvány, OKJ tanfolyamok, nyelvoktatás. Tervezik a
falunapot, szüreti mulatság, magyar nemzeti ünnepek.
Sportöltöző helyreállítása folyamatban van.
Településsel kapcsolatos feladatok. Az önkormányzat akadálymentesítésére be lett adva a
pályázat. A felszíni vízelvezetésre jelenleg az önkormányzat nem tudja beadni a pályázatát,
mert előfinanszírozni kell, amire az önkormányzatnak nincs meg az anyagi fedezete.
A falu arculatát, küllemét kellene szebbé tenni. A településközpontot kellene parkosítani. A
mellékutcák rossz állapotban voltak, de az alpolgármester és más támogatók segítségével
sikerült a kátyúkat kijavítani. Ki kellene adni egy turisztikai kiadványt a községről. Egységes
utcatáblák kellenének, ezzel lehetne segíteni a mentősök, a rendőrség munkáját.
Munkahelyteremtés szempontjából a falu nehéz helyzetben van.
3.) Közmeghallgatás
Kramár Mihály polgármester: Átadná a szót a megjelenteknek, kéri akinek kérdése van az
tegye fel.
Ferencziné Teleki Katalin: Számíthat-e a falu arra, hogy a beszámolóban szereplő pénz elég
lesz a pályázatok benyújtására?
Kramár Mihály polgármester: Az akadálymentesítésre meg van a szükséges pénz. A
Kormány nagyon visszafogta a támogatásokat. Ha sikeres a pályázat akkor tudunk előrelépni.
Először az Önkormányzatot kell akadály mentesíteni, utána lehet más intézményeket is.
Jelenleg 4 fő közmunkás dolgozik, de ők is csak négy órában, így nagyon nehéz, ezért sok
helyen nem tudjuk lenyírni a füvet. Sok helyen társadalmi munkában nyírják le. Ezt csak
megköszönni tudja.
Nagy László: Januárban beadott egy levelet az önkormányzathoz, hogy mit javasol a falu
szépítésével kapcsolatban. Az egyik panasza, hogy a busz nem várja meg a vonatot
Kismaroson, így ha esetleg késik, órákat kell várni a következő buszjáratra. Kéri a
polgármestert, hogy írjon egy levelet a Volánhoz.
Stefkó Imre alpolgármester: Megfogja írni a levelet az Önkormányzat.
Stedra Gáborné képviselő: Szokolya község önkormányzatánál dolgozik, és mikor jön
délután neki is várni kell a buszra és az is probléma, hogy a busz nem várja meg a vonatot,
már több levelet írtak. A busznak 10-15 percet kell várnia ha késik a vonat. Ebben nem lesz
változás, ez csak rosszabb lesz.
Nagy László: Behordják a falu utcáiba a nagy kocsik a szemetet és a sarat.
Kramár Mihály polgármester: Szó volt arról, hogy egy fordulót kellene csinálni a Deák
Ferenc, a Maros utca és a Kálvária utca végébe.
Nagy László: A közmunkásokat nem sokat látja a faluban dolgozni, sok a szemét.
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Stedra Gáborné képviselő: Előttük is sok a szemét, ő felszedi. Kéri a falu lakosságát, hogy
szedje össze a szemetet saját háza előtt. A falu utcáinak kátyúzásával kapcsolatban szerveztek
egy jótékonysági bált. Nagyon kevesen vettek részt, nem méltatták arra, hogy támogassák.
Egy nagyobb összefogást kér a lakosságtól. Ne mindig a vállalkozóktól várjuk a támogatást.
Az előző ciklustól ránk maradt adóhátralék is ránk maradt. Sokan nem fizetik az adót és a
végrehajtás nagyon nehéz és hosszadalmas folyamat.
Nagy László: Ha megkeresnek bennünket, biztos fog a lakosság segíteni.
dr. Szilágyi István: Az első testületi üléseken részt vett és elhangzott, hogy végrehajtás alá
kerül a hátralék ez megtörtént.
Stefkó Imre alpolgármester: Természetesen elindítottuk.
Bahil Emilni dr. körjegyző: Igen, intézés alatt áll.
dr. Szilágyi István: Elhangzott, hogy a bérkiadás kb. 26 millió forint, ez a képviselők
tiszteletdíja.
Bahil Emilné dr. körjegyző:
közalkalmazottak bérkiadásait is.

Ez tartalmazza az önkormányzat alkalmazásában álló

Stedra Gáborné képviselő: Meg lett a képviselőknek állapítva a tiszteletdíj, de eddig egyszer
sem vették fel, mindig lemondanak a tiszteletdíjról és támogatásként felajánlják.
dr. Szilágyi István: A polgármester kivette tavalyi szabadságát?
Kramár Mihály polgármester: Igen, kivettem.
dr. Szilágyi István: Arról volt szó, hogy minden civil szervezet meg lesz hívva egy
összejövetelre, ez megtörtént és Ők kimaradtak vagy nem történt meg?
Kramár Mihály polgármester: Még nem volt.
Drobinoha József: Nagyon sokan panaszkodnak a doktornőre. Kizavarta a rendelőből.
Milyen orvos az olyan, aki otthagyja a beteget és elmegy dohányozni?
Dr. Kovács Judit háziorvos: Közintézményről van szó, és azt a minimális tiszteletet elvárja,
hogy ne ittasan jelenjenek meg a rendelésen. Továbbra sem fogja engedni, hogy ittas
személyek hőbörögjenek a váróban, kifogja küldeni őket. De ha már megszólítottak
megragadja az alkalmat és egy problémára hívja fel a figyelmet. A gyógyszerellátás rossz,
nagy gondot okoz, az alapvető gyógyszereket nem tudják kiváltani a betegek. A gyógyszerész
elveszi a receptet, kifizetteti és a következő nyitvatartáskor hozza, ami gondok okoz, mivel a a
rendszerben már úgy szerepel, hogy ki van adva a gyógyszer. Ó csak egy havit írhat fel. Kéri
az önkormányzat segítségét, hogy a gyógyszerésznél nagyobb legyen a kínálat. Szegény
idősnek ne kelljen többször is eljönni, vagy máshova menni.
Kramár Mihály polgármester: Felveszi a kapcsolatot a gyógyszerésszel. Amennyiben nem
lesz javulás változtatni kell rajta.
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Schmidt Árpád: A polgármester úr beszámolója nagyon száraz volt, csak számokat
tartalmazott. Véleménye szerint erről írásba kellett volna tájékoztatni a lakosságot úgy jobban
értelmezhető, tanulmányozható. Így mindenki elfelejti. A közterületek nincsenek rendbe
tartva. Amit a közmunkások csináltak a játszótéren az minden volt csak nem munka. A
vízelvezető árkokat ki kellene takarítani. Az utak nagyon rossz állapotban vannak.
Klein Tibor képviselő: Nem érti az elégedetlenséget. A településen 13 utcából 13 út jó
állapotban van. Nagyobb városokban még földutakon közlekednek. A Deák Ferenc utca vége
az önkormányzat tulajdonában van, ha lesz rá lehetőség meg lesz csinálva.
Kramár Mihály polgármester: Kóspallag és Kismaros közötti úttal kapcsolatban elmondja,
hogy a javítási munkák félbemaradtak, mert elfogyott a pénz. Nem tudja mikor folytatják újra.
Drobinoha János: Ő is csak panaszt tud a doktornőre, nem úgy beszél a betegekkel, sok idős
sírva jön ki tőle.
Vita.
Kramár Mihály polgármester: Még az Önkormányzathoz nem érkezett panasz a
doktornővel szemben.
Kövesi Hajnalka: 3 közmunkás dolgozik az Önkormányzatnál, azok is nők. Mindent
megtesznek annak érdekében, hogy rendbe legyenek a dolgok, sőt ő még több mint négy órát
dolgozik.
Kramár Mihály polgármester: Meg kell védeni a közmunkásokat. Nőként minden munkát
elvégeznek.
Drobinoha János: Legyen kiírva, hogy ki milyen segélyt kap?
Bahil Emilné dr. körjegyző: Milyen listát kér? Ki kap segélyt? Ezt nem lehet nyilvánosságra
hozni.
Bahilné Molnár Anna: Klein Tibor képviselőhöz lenne egy kérdése. Mi a baja a
közmunkásokkal? Miért mondja azt, hogy semmit nem ér a munkájuk?
Klein Tibor képviselő: Ő volt a szemtanúja annak, hogy 5 perc alatt végeztek a takarítással,
ezt saját szemével látta. Két intézményvezető is panaszkodott neki, hogy nincs kitakarítva.
Bahilné Molnár Anna: Miért nem nekik mondták az intézményvezetők, hogy gond van a
munkájukkal, miért kellett a képviselő úrnak ezt a faluban terjeszteni, hogy a munkájuk
semmit sem ér?
Klein Tibor képviselő: Ezt a megjegyzést egy bizottsági ülésen mondta.
Bahilné Molnár Anna: Erről nem tud, ő a boltban hallotta a képviselő úr édesanyja mondta.
Klein Tibor képviselő: Kikéri magának, és ki fog állni az édesanyja mellett.
Vita
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Kramár Mihály polgármester: A közmunkások napi négy órában dolgoznak, nem volt
velük semmi gond..
Stefkó Imre alpolgármester: 3 nő dolgozik az önkormányzatnál, mint közmunkás. Eddig
nem volt gond a közmunkásokkal, hogy nincsenek megcsinálva a dolgok. Semmi összefogás
nincs ebben a faluban.
Kramár Mihály polgármester: Megköszöni a részvételt, a falugyűlést bezárta.

K.m.f.

Kramár Mihály
polgármester

Bahil Emilné dr.
körjegyző
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