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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2011. október 24. napján megtartott 
falugyűlésén. 
 
Jelen vannak: Stefkó Imre  alpolgármester 
                               Fenyődi  Andrea        képviselő 
                               Klein Tibor               képviselő 
                               Stedra  Gáborné        képviselő 
                               
                               Bahil  Emilné  dr.     körjegyző   
                               Kramár  Mihályné    jegyzőkönyvvezető 
 
a lakosság részéről 60 fő. 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, a körjegyzőasszonyt, 
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 célokról. 
 
Ismerteti a napirendi pontokat, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, az alábbiak szerint  
elfogad: 
 
 
Napirendi pontok: 
 
 
1.) Kóspallag Község Önkormányzatának beszámolója a III. n.  éves gazdálkodásról 
 
2.) Fekete Imre Általános Tagiskola működésének a megtárgyalása 
  
3.) A „Legtakarosabb porta„ díj elnyerése, oklevél átadása 
 
4.) Tájékoztató a Falunapról 
 
5.) Egyebek 
 
 
1.) Kóspallag Község Önkormányzatának beszámolója a III. n.  éves gazdálkodásról 
 
 
2011. évi költségvetés bevételének főösszege:   82.855  
 
Ebből:  működési hiány:        5,638 
         állami támogatás, SZJA.     32,063 
      helyi adók: pótlék-bírság          250 
  talajterhelési díj                                                                          600 
 kommunális adó                                                                      3.500                                     
 gépjármű adó         3.500 
 saját bevétel            200 
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 idegenforgalmi adó                                                                    100 
 Összesen:       10.650 

bérleti díjak, szolgáltatási díjak, étkeztetés     7.388 
felhalmozási bevétel      13.200 

            háziorvosi ellátásra átvett pénz      9.220 
            közcélú foglalkoztatás,szociális feladat     2.793 
            kisebbségi önkormányzatra átvett pénz        241 
            prémiumévek program       1.662 
 
2011.évi tervezett kiadásaink főösszege    82.855  
 
Ebből:  bér és járulékok      26.084 
 dologi kiadások/eszköz,víz,villany,gáz,karbantartás/  22.908 
  átadás/iskola,óvoda, körjegyzőség/    18.563 
 segélyekre         2.100 
 községháza akadálymentesítésére,művelődési ház 
 tetőfelújítására      13.200 
 
 
2011. III. n. évben a tényleges bevételünk    69.049  
 
Ebből: intézményi működési bevétel/étkeztetés, szolgáltatás   7.131  
 állami támogatás, SZJA.     26.102 
 ÖNHIKI. Támogatás        5.600 
 egyéb állami/szociális feladatra/      3.941  
 helyi adóbevétel        8.948 
 iparűzési, kommunális, talajterhelési díj 
 gépjármű adó         3.482 
 orvosi rendelő,védőnői szolgálat támogatására    7.394 
 felújításra         1.003 
 közhasznú foglalkoztatásra átvett pénz munkaügyi kp.   1.145 
 előző évi pénzmaradványt igénybe vettük     1.685 
 kistérséggel történő 2010. évi elszámolás miatt 
   visszakaptunk         2.618 
 
Forráshiányunkra a tervezett teljes összeget pályázat útján megkaptuk az állami 
költségvetésből. 
 
2010. év végén az 5 millió Ft összegű folyószámla hitelkeretünket kellett igénybe venni a 
kötelező feladatok teljesítéséhez 2374 e Ft összegben. 
 
2011. III. n. évi tényleges kiadásunk    55.259 
  
Ebből: 
 
Bér és járulékai       21.744 
Dologi (víz, villany, gáz, telefon, karbantartás)   14.745 
Átadott p.e. (iskola, óvoda, körjegyzőség)    13.805 
Segélyek (gyerm.véd.tám,szoc.,mozg.korl.)      1.921 
Felújításokra             451 
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átfutó kiadás             219 
hitel igénybevétel         2.374 
A helyi adóbevételek hátraléka meghaladja a 11 millió Ft-ot. Letiltása, behajtása folyamatos. 
 
Az alábbi munkálatokat végeztük el a háromnegyedév folyamán: 
 
- ravatalozó tetőjavítását, cserepek cseréjét, mennyezetjavítást, festést, 
- orvosi rendelő lépcső betonozását, 
- községháza előtti tér aszfaltozását, járdajavítást, 
- Kisinóci úton fakivágás, 
- szennyvízátemelő és szivattyú javítás, 
- sportpálya külső-belső karbantartása, színpad helyreállítása, 
- Deák Ferenc utcában csatorna tisztítás. 
 
Folyamatosan igénybe vesszük a közmunkaprogramban a foglalkoztatási lehetőséget a 
visszaigényelhető pénzösszeget. 
 
Terveink:  
 
December 31-ig szeretnénk vásárolni egy kistraktort a kötelező feladatok elvégzéséhez, 
szállításhoz, fűnyíráshoz, kertészeti munkákhoz kb. 3 millió Ft-ért. 
Kultúrház eszközellátottsága amortizálódott. Szükséges az edények, berendezés pótlása. 
Ugyancsak a kultúrház teljes felújítása szükséges, mely festésből, karbantartási feladatokból 
és nyílászárók cseréjéből állna.  
A hivatal akadálymentesítésére megnyertük a pályázatot. Többek között a sportpálya 
vizesblokkjára adtunk be pályázatot 2.700 e Ft összegben. Ki szeretnénk adni a sportpályát, 
havonta lehetne vásár, vagy valamire kiadni. 
A Kossuth utcában és a Szent István utcában ki szeretnénk a járdát építeni, erre szeretnénk 
beadni a pályázatot. 
A községben a három buszmegállót át kell építeni, javasolja, hogy a lakosság döntse el, hogy 
milyenek legyenek. Neki három terve is van, mindegyik más lesz. A templomnál lévő 
buszmegállót lehetne úgy kialakítani, hogy legyen benne egy nyilvános WC. 
Felállt az új vezetés a Kóspallagért Közalapítványnál. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Szeptember óta kezeli a honlapot, már nagyon sok minden fel 
lett rakva, folyamatosan tölti fel a szükséges információkkal. 
 
 
2.) Fekete Imre Általános Tagiskola működésének a megtárgyalása 
 
 
Klein Tibor képviselő: Az iskolában az egyik legnagyobb problémát a gyermeklétszám 
okozza. A tagiskola egy összevont alsó osztályként működik, de sajnos a gyermek létszám így 
is 12 fő. Próbálták egy kötetlen beszélgetésre behívni a szülőket, de sajnos a szülők nem 
vettek részt ezen a megbeszélésen. Ha így csökken a gyermeklétszám meg fog szűnni az 
iskola. Sok iskolát összefognak vonni. Tegyünk közösen azért, hogy megtarthassuk az 
iskolánkat. Az Önkormányzatnál van egy füzet, bárki bemehet, beírhatja, hogy mi a gondja. 
De eddig még nem élt ezzel a lehetőséggel a lakosság. Tegyék meg írásban a panaszukat. A 
füzet még üresen áll. Tájékoztatja a lakosságot, hogy az Önkormányzat munkaügyi pere 
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lezárult. Egyesség született a két fél között. Azon lesz, hogy ez a végzés kint legyen az 
önkormányzat hirdetőtábláján. Jogilag ki lehet tenni. 
 
Dr. Szilágyi István: Olyan kósza hírek mennek a faluba, hogy a polgármester úr azért 
mondott le, mert meg akart egyezni a perrel kapcsolatban? 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Nem indokolta meg a lemondását. Sajnos nagyon sokat 
beszélnek olyat a faluban, aminek nincs semmi alapja. 
 
Ábrók Ildikó: A hirdetőn kint volt a környezetvédelmi rendelet de nem volt minden oldala 
kirakva és még száma sem volt. A szabálysértés összegét sem tartalmazta.  
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Amit Ön olvasott az rendelet-tervezet volt, és társadalmi 
egyeztetésre, véleményezésre volt kirakva. Az önkormányzati törvény egyik módosításaként 
2011. szeptember 1. napjától kötelező minden rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre 
bocsátani. Azért volt csak egy oldal, mert a rendelet-tervezet a környezet védelemről szóló 
hatályba lévő önkormányzati rendelet módosítását tartalmazza. Elfogadást követően egységes 
szerkezetbe foglalása megtörténik.  
 
Ábrók Ildikó: Márianosztrán ki volt rakva rendesen a rendelet, még összeg is volt benne. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: A szabálysértésről szóló törvény egyértelműen rendelkezik az 
önkormányzati rendelet megsértése esetén a kiszabható összegről, melynek maximális 
mértéke 50.000,- Ft. A rendeletben csak utalunk a törvényre, nem írunk bele összeget, hanem 
a mindenkori hatályos törvény szerinti mértéket vesszük figyelembe. 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Bírósági perrel kapcsolatban elmondja, hogy a volt 
polgármester beperelte az önkormányzatot, a ki nem vett szabadsága kifizetése végett. Peren 
kívül megegyeztek 800 e Ft-ban, melyet két részletben kell kifizetni novemberben és 
decemberben. 
 
Sorecz János: Nem érti, hogy mi a probléma az iskolával?  
 
Klein Tibor képviselő: Nincs meg a létszám, 14 főnek kellene lenni, de csak 12 gyerek van 
beíratva. 
 
Sorecz János: A szlovák nyelv oktatása már sokszor megmentette az iskolát. Amennyiben 
legalább 8 szülő kéri kötelező bevezetni. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Már május óta foglalkozunk az iskolával. Átmeneti állapotban 
vagyunk, 2011. december 31-ig rendben van az iskola. 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Ha még egy gyereket elvisznek a kistérségből, akkor nagyon 
sok pénzt vissza kell fizetni. 
 
 
3.) A „Legtakarosabb porta„ díj elnyerése, oklevél átadása 
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Váriné Kecskés Julianna közalapítvány elnöke: 2011. január 6. napján kérte fel a testület, 
hogy ismételten alakuljon meg a Kóspallag Községért Közalapítvány.  
Célja: Közösségi élet fellendítése. A cél eléréshez nem feltétlen anyagi, hanem inkább dologi 
támogatás adnak. A 17 település közül a legtakarosabb portái között volt Ferenczi Zoltán és 
felesége portája. A Közalapítvány úgy gondolta, hogy külön oklevéllel kívánja ezt és még két 
portát is erkölcsileg, oklevéllel jutalmazni. 
 
Oklevelet kapják: Ferenczi Zoltán és Zoltánné 
        Drobinoha Antal és Antalné 
   Váci Ferenc és Ferencné 
 
A közterületre szívesen ad növényt. Szeretnének a falu múltjáról képeket, pl. katonai, esküvői, 
gyerek képek, ehhez kéri a lakosság segítségét, erre gyűjt anyagot. 
 
 
4.) Tájékoztató a Falunapról 
 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Jól sikerült, színvonalas volt a falunap. Reméli mindenki 
megtalálta a neki kedvező műsort. Megköszöni az anyagi és a nem anyagi hozzájárulásokat. 
Szeretné tudatosítani, hogy nem az önkormányzat pénzéből lett fedezve a falunap. Ennek 
ellenére volt sok reklamáció is, hogy minek a falunap. 
 
Itt szeretné elmondani, hogy jótékonysági bált rendezett a képviselő-testület az iskola és az 
óvoda javára. Sajnos nagyon kevés szülő vett részt. 
 
A tiszteletdíjukat a képviselők, és Ő sem vette fel eddig. Mindig felajánlották.  

 
 

5.) Egyebek 
 
 
Való Zénóné: Plakátokat kellene kirakni a faluba több helyre, mert nincs tájékoztatva a 
lakosság, talán ezért volt az érdektelenség. 
 
Drobinoha Dániel: Ezelőtti falugyűlésen elhangzott, hogy be lesz adva a művelődési ház 
felújítására a pályázat. Hol tart az ügy? 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Sajnos nem volt pályázati lehetőség, de az elkövetkező időbe 
amennyiben kiírnak pályázatot, pályázunk. 
 
Drobinoha Dániel: A Kóspallag-Kismaros közötti úttal mi a helyzet? 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Már beszélt a Közútkezelővel. Sajnos már nincs idén pénz, de 
ígéretet kapott rá. 
 
Dudás János: Amikor volt a Rally verseny nagy összeget fizettek az útkezelőnek. Ezt a pénzt 
talán ide kellen visszaforgatni.  
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Ferenczi Zoltán: Látja, hogy valami elindult, ennek nagyon örül. Az információval viszont 
gondok vannak, nem jut el a lakossághoz. Az induló jelöltekre volt kíváncsi és mondták neki, 
hogy kint van a hirdetőtáblán. Megnézte valóban ki voltak tévő a nyilvántartásba vételről 
szóló határozatok. A határozat szövegében is ki voltak emelve, de neki nem keltette fel a 
figyelmét. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: A mai napig kint vannak az induló jelöltek. 
 
Ábrók Ildikó: Örül annak a kezdeményezésnek, hogy a falu múltjával kapcsolatban szednek 
össze anyagokat. Fel kell keresni az idős embereket, interjúkat kell velük készíteni.  Meg kell 
ismerni a falu múltját. Nem szabadna, hogy a falu két felé szakadjon. Egy időben  nem volt  
kirakva  a hirdetőre a testületi  ülésre a meghívó. Hiányolja az ifjúsággal való foglalkozást.  
 
Darányi Dóra: Felnőtt film klub is volt, de nem volt rá igény. 
 
Stedra Gáborné képviselő: Már az előző ciklusban is volt képviselő, nem sokszor látta azt, 
hogy  segítettek ennek a falunak, lehet önkéntesen csinálni a munkát. Sokan vannak itt akik 
nagyon sokat tettek a faluért.  
 
Herman Judit háziorvos: A Kramár polgármester úr ígéretet tett, hogy tisztázza a dolgot a 
működésével kapcsolatos aláírás gyűjtéssel. Mivel már ezt nem teheti meg, ezért Ő megteszi 
saját védelmébe. 61 aláírást tartalmazott, ebből 20 embernek nem ő a háziorvosa, nincs leadva 
a kártyája, 15 fő 5 éven belül nem is volt rendelésen, 7 aláírás pedig kiskorú gyereké volt. 
 
Dr. Szilágyi István: Hozzá vitték az aláírásokat, ezért felvállalta és kérte a kivizsgálását, a 
döntést tudomásul vette, mert megkapta a képviselő-testület határozatát. 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Felismerhetetlenek voltak egyes aláírások. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: A testület elé került a panasz. Azért nem tudott a testület a 
beadvánnyal foglalkozni, mert nem volt rá konkrét panasz. Másrészt kevés volt a valós 
aláírás. Természetesen ha nagyobb kört érintő panasz érkezik akkor azt  kivizsgálja  a testület. 
 
Sorecz János: A múlttal nem szeretne foglalkozni, Ő képviselő majd alpolgármester volt. Az, 
hogy nem történt semmi ebben a faluban, ez nem igaz.  
A képviselők, meg a falu lakossága ezt nagyon jól tudja. Történtek olyan döntések is, 
amelyeket a mostani képviselők is megszavaztak. 
A mostani képviselők a tiszteletdíjukról lehet, hogy lemondtak, de a járulékfizetési 
kötelezettség terheli a tiszteletdíjukat. A körjegyzőtől szeretné megkérdezni, hogy mennyibe  
kerül a falunak a képviselők és a polgármester, alpolgármester  tiszteletdíja? 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Nem számított erre a kérdésre de kb. éves szinten 10-11 millió 
Ft. A polgármeser a legmagasabb szorzót kapta, az alpolgármesternek 3-mas a szorzója, a 
képviselőknek pedig a legmagasabb 1-es a szorzója. 
 
Sorecz János: Akkor ha jól számol. a költségvetés több mint 10 %-át, ez teszi ki. 
 
Stedra Gáborné képviselő: Te hányszor mondtál le a tiszteletdíjadról? 
 
Sorecz János: Az összes tiszteletdíjamat a sportkörnek adtam, ezt tudja is bizonyítani. 
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Váriné Kecskés Julianna: A veszekedés nem viszi előre a falu sorsát. 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Amennyiben, ha nincs érdemi kérdés megköszöni a részvételt, 
és a falugyűlést bezárja. 
 
 
 
               

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

                        Stefkó Imre                                                             Bahil  Emilné dr. 
                      alpolgármester                                                                 körjegyző 
 
 
 
 
 
 
 


