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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. május 9. napján megtartott 
falugyűléssel egybekötött  közmeghallgatáson. 
 
Jelen vannak: Stefkó Imre   polgármester 
                               
                               Stedra  Gáborné        alpolgármester 
                               Fenyődi Andrea        képviselő 
                               Klein Tibor                képviselő 
   Schmidt Miklós képviselő 
                               
                               Bahil Emilné dr.       körjegyző   
                               Kramár Mihályné      jegyzőkönyvvezető 
 
a lakosság részéről 48 fő. 
 
Stefkó Imre polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, a körjegyzőasszonyt, 
valamint a község lakosságát. A mai falugyűléssel egybekötött közmeghallgatás célja, hogy  
beszámoljunk a lakosságnak az idáig végzett munkákról, számot adjunk a község életéről, 
anyagi helyzetéről, várható fejlődéséről, kitűzött célokról.  
 
Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mert a 4 fő képviselő közül 4 fő és a 
polgármester jelen van. 
 
Ismerteti a napirendi pontokat, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, az alábbiak szerint 
elfogad: 
 
Napirendi  pontok: 
 
1.) Kóspallag Község Önkormányzatának beszámolója a 2011. évről. 
2.) Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 
3.) Tájékoztatás a startmunkaprogramról 
4.) Tájékoztató a Falunapról 
5.) Civil szervezetek bemutatkozása, tájékoztatója a végzett és az elkövetkező 
munkájukról 
6.) Egyebek 
7.) Közmeghallgatás 
 
 
1.) Kóspallag Község Önkormányzatának beszámolója a 2011. évről 
  
 Stefkó Imre polgármester: 2011. évben a tényleges bevételünk 88,403 e Ft volt,  
 
ebből intézményi működési bevétel/étkeztetés,szolgáltatás/ 10,310  
 ÖNHIKI támogatás        7,000 
 egyéb állami/szociális feladatra visszaigényelt összeg 14,671  
 SZJA        24,589   
 helyi adóbevétel      10,374 
           /iparűzési, kommunális, talajterhelési díj/ 
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 gépjárműadó        3,978  
Orvosi rendelő,védőnői szolgálat támogatására átvett pénz 
OEP-től        9,985 
Felhalmozásra átvett pénz      1,229 
Közhasznú foglalkoztatásra átvett pénz munkaügyi kp.    1,921 
előző évi pénzmaradványt igénybe vettük               1,685 
képviselő választásra,népszámlálásra kaptunk      727 
kistérséggel történő elszámolás miatt visszakaptunk  1,424 
kisebbségi önkormányzatra kaptunk           510 

            
Forráshiányunkra a tervezett teljes összeget pályázat útján megkaptuk az állami 
költségvetésből. Év végén további kiegészítő támogatásban részesültünk. 
Pályáztunk szociális tüzifára, melyre 2134 e Ft-ot kaptunk, melyet a rászorultaknak 
kiosztottunk. 
Idei költségvetésünkben 12,055 e Ft forráshiányt terveztünk, melyre a pályázatot a 
szakminisztériumoknak benyújtottuk, az előző évben kapott támogatás szigorú 
elszámolásával. 
  
2011. évi tényleges kiadásunk     82,240  
ebből: 
Bér és járulékai:       29,898 
Dologi (víz,villany, gáz, telefon, karbantartás)   24,683 
Átadott p.e. (iskola, óvoda, körjegyzőség)               18,668 
Segélyek (gyerm.véd.tám, szoc.,mozg.korl.)        3,826 
Felújításokra          5,165 
/földmérési térkép, házvétel, községháza akadálymentesítése/ 
 
A helyi adóbevételek hátraléka meghaladja a 10 millió Ft-ot. Ezen belül a gépjármű adó 
hátraléka közel 5 millió Ft. Letiltása, behajtása folyamatos. 
 
 Az alábbi munkálatokat végeztük el 2011-ben: 
 
- ravatalozó tetőjavítását, cserepek cseréjét, mennyezetjavítást, festést, 
- orvosi rendelő lépcső betonozását, 
- községháza előtti tér aszfaltozását, járdajavítást, 
- községháza akadálymentesítésének elkezdése EU-s forrásból, 
- Kisinóci úton fakivágás, 
- szennyvízátemelő és szivattyú javítás, 
- sportpálya külső-belső karbantartása, színpad helyreállítása, 
- Deák F. utcában csatornatisztítás. 
 
Folyamatosan igénybe vesszük a közmunkaprogram lehetőségét a visszaigényelhető 
pénzösszeget. 
2011. évi pénzmaradványunk 6790 e Ft volt, melyből kötelezettséget vállaltunk, testületi 
döntés alapján az alábbi feladatokat végezzük el: 
  
- szociális tűzifa kiosztása, 
- WIFI rendszer kiépítése, 
- intézmények karbantartása /vízvezetékrendszer ellenőrzése, csaptelepek cseréje, 
ruhafogasok készítése/, 
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- óvoda-konyha festése, 
- ravatalozó tetőjavítása, 
- belterületi utak kátyúzása, 
- lakásvásárlás tatarozása, renoválása, 
- konyhai eszközök vásárlása HACCP szabályzat alapján, valamint ezen szabályzat 
felülvizsgálata. 
 
2.) Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 
 
Stefkó Imre polgármester: 2012. évi költségvetés bevételének főösszege 100,398 e Ft 
 - ebből működési hiány:       12,055 
 - állami támogatás, SZJA.       28,186 
 /mely közel 4 millió Ft-tal kevesebb az előző évinél/ 
 
Helyi adók:  iparűzési adó   5000 
   Pótlék-bírság       220 
   talajterh. díj         500 
   kommun. adó   4000 
   gépjármű adó   3800 
   saját bevétel         100 
   idegenforg. adó     100 
   összesen:                 13,720 
-          bérleti díjak,szolgáltatási díjak, étkeztetés    9,383 
-          felhalmozási bevétel                                      14,043 
/hivatal akadálymentesítése átvett pénz pályázat útján. Traktor, fűkasza vásárlása átvett pénz  
munkaügyi központtól/ 
- háziorvosi ellátásra átvett pénz    6,800 
- védőnői szolgálatra átvett pénz      2,500 
- rendszeres segélyezésekre visszaigényelt pénz    3,550 
- start munka programra átvett pénz                 9,942 
- nemzetiségi önkormányzatra átvett pénz           219 
 
2012. évi tervezett kiadásaink főösszege    100,398  
Ebből bér és járulékok        33,281 
 dologi kiadások /eszköz, víz, villany, gáz, karbantartás/   28,358 
 átadás /iskola, óvoda, körjegyzőség/      16,697 
 segélyekre           3,800 
 községháza akadálymentesítésére, traktor, fűkasza  

vásárlásra, lakástámogatásra, járdafelújításra kiadások             18,043 
nemzetiségi önkormányzat dologi kiadásaira          219 
/irodaszer, postai díjak idősek napja, karácsony stb./ 

 
Kitűzött célok: Faluszépítésre és a Művelődési  Ház felújítására szeretne a képviselő-testület 
pályázatot benyújtani. A sportöltöző vizesblokkjának kiépítésére nyertünk pályázatot. Egy 
állatpiacot szeretnének kialakítani a sportpályán, a bolt környékén a falu központjában pedig 
egy kis piacot. Szélsebesség mérő felszerelését tervezi a képviselőtestület, az energia árak a 
felére csökkenhetnek. A három buszmegálló átépítése is tervben van, pályázatra van. A két 
szélső buszmegállóban illemhely kialakítását is szeretnék. 
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3.) Tájékoztatás a startmunkaprogramról 

Stefkó Imre polgármester: A Deák Ferenc utcában elkezdték a járda építését, keservesen 
indult, és keservesen is megy. Sokan kérdezték, hogy miért pont a Deák Ferenc utca lett 
tervezve. A Fő utcákat és Béke utcát viakolorral tervezik lerakni. A mezőgazdasági 
munkálatok szépen folynak, két kert lett kialakítva. Sok munka van benne, ha meg lesz a 
traktor, akkor burgonya is lesz ültetve. 
 
 
4.) Tájékoztató a Falunapról 
 
Stefkó Imre polgármester: Idén a Falunapot 2012. augusztus 11.  napra tervezik, mivel 20.-
ai hétre nem szeretné a képviselőtestület, mert sokan elutazhatnak a hármas ünnep miatt. Jó 
lenne ha be tudnának adni pályázatot. Kéri a lakosságot akinek ötlete van azt jelezze, minden 
ötletet szívesen fogadnak. 
 
 
5.) Civil  szervezetek bemutatkozása, tájékoztatója a végzett és az elkövetkezendő 
munkájukról 
 
Stefkó Imre polgármester: Felkéri a vezetőket, hogy kezdjék meg a beszámolójukat. 
 
Lelkesné Gábor Aranka, Biber Egyesület elnöke: 10 éves lesz idén az Egyesület, 
gyerekeknek szerveznek foglalkozásokat mint például kézműves foglalkozás, családi táncház, 
kirándulások, színházlátogatás. A gyerekeknek már szerveztek táborokat. Ezeknek a fedezetét 
jórészt az 1 %-ból beérkezett támogatás biztosítja. Pályázatok támogatásával sok mindent  
meg tudtak csinálni. Ilyen volt a 2007-ben a játszóház. 2008 évben a falu játszóterét is ők 
kezdeményezték. A Pandal Egyesülettel közösen hangtechnikai eszközök beszerzése. Idén 
tervezik a 6. nyári tábort, ami elsősorban kézműves munkára épül. Havonta 2 alkalommal van 
szakkör. Együttműködnek több csoporttal is. Havonta szórólapokat adnak a programokról, 
valamint tájékozódni lehet a honlapról. 
Idei programok: 

- május 19. egészségnap, mely már a harmadik, 
- június 2. gyereknap, 
- július hónapban nyári tábor, 
- augusztus falunap,  
- szeptember Szent Mihály napi táncház, 
- október túra, 
- november Szent András ünnepe, 
- Adventi rajzverseny, falukarácsonyi program. 

Javasolja, hogy a faluban a Kálvária utcában van egy ház, amit ki lehetne alakítani  
falumúzeumnak, érdemes lenne utána nézni, megvásárolni. Kéri ennek megfontolását. 
Köszöni a lehetőséget.  

Stefkó Imre polgármester: Köszöni a beszámolót. Gondolkodtak már Ők is azon, hogy egy 
faluházat jó lenne kialakítani. 

Fenyődi Andrea képviselő: Annyit szeretne hozzáfűzni, hogy aki dolgozik az egyesületben,  
az ingyen és önkéntesen dolgozik. 
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Váriné Kecskés Julianna Kóspallagért Közalapítvány elnöke: Ez a második  beszámolója. 
2011. januárjában vette át az alapítványt. Szeretné felhívni a honlapra a figyelmet, ahol a 
programok megtekinthetők. 500 e Ft-ot támogatást adott egy magánszemély, amit csak 
járdaépítésre lehet felhasználni. A rendezvényeket mindig sikerült társadalmi munkában 
megszervezni és lebonyolítani. A falu múltját próbálják jobban megismerni a lehetőség 
szerint felkutatni. Az idén eddig szervezett programokról egy pár szót: 

- január hónapban bor, kolbász fesztivált rendeztek, 
- február hónapban jelmezbál volt, 
- márciusban jótékonysági vásár, melynek bevételét a tagóvodára, illetve a Kőkereszt 

térre virágvásárlásra fordították, 
- áprilisban falutakarítást szerveztek, gyermeknapra akadályversenyt, kéri ebben a 

felnőttek segítségét, 
Amit még szeretnének kóspallagi lecsófesztivál, gyerekpancsoló, szüreti felvonulás, lim-lom 
vásár. Köszöni a lehetőséget. 
 
Botos Katalin nemzetiségi önkormányzat elnöke: Télapóra, karácsonyra a tagóvodásokat 
és tagiskolásokat lepték meg ajándékkal, megrendezték a nőnapi, farsangi ünnepséget  
csináltak. Eddig minden évben megrendezték a Nemzetiségi Találkozót, idén már a 15.-et. 
Terveznek egy-két napos kirándulást, az útiköltséget a nemzetiségi önkormányzat fizeti. 
Sajnos nagyon kevés támogatást kapnak, de igén is tervezik a karácsonyi ünnepséget a 
gyermekeknek. 
 
Fenyődi  Andrea képviselő: Szeretné kihangsúlyozni a civil szervezetek fontosságát, hisz 
nagyon sok pályázaton csak ilyen szervezetek vehetnek részt. Nagyon sok programunk van, 
amire nagyon büszke. Szeretné megköszönni mindenkinek, aki részt vesz ebben a munkában. 
 
Stefkó Imre polgármester: Megköszöni a beszámolókat. 
 
 
6.) Egyebek 
 
Stefkó Imre polgármester: Elkészült az önkormányzat komplex akadálymentesítése. Hétfőn 
10.00 órakor lesz az átadás. 
Az óvodában lesz társadalmi munka, várja a lakosságot. 
 
Váriné Kecskés Julianna: Ősszel tervezik a faluban a virágosítást, a felesleges növényeket 
gyűjtik. 
 
 
6.) Közmeghallgatás  

Szedlár Pálné: A buszmegállóknál lévő járdaszigetek nagyon rossz állapotban vannak, kéri 
ennek kijavítását. 

Stefkó Imre polgármester: A buszmegállókhoz tartozó járdasziget nem önkormányzati 
tulajdonban van.  
A terveink között már beszélt arról, hogy a három buszmegálló átépítését szeretnék pályázat 
útján megoldani. A falu elején és a végén lévő buszmegállóban nyilvános WC-t tervez.  
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Schottner Mária: 11 kóspallagi gyerek jár át a szokolyai iskolába. Eddig a busz szállította a 
gyerekeket, amit a szokolyai önkormányzat fizetett. De ez megszűnik, ezért kéri a szülők  
nevében is a polgármestert, hogy beszéljen a Volánnal, hogy a buszok indulását egyeztesse a 
gyermekek iskolai kezdéséhez és befjezéséhez. 
 
Joó  Zsuzsanna: Az önkormányzatnak biztosítania kell az oktatást. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Az volt a terv, hogy lesz egy társulás. Szabad iskolaválasztás 
van, mindenki odaviszi a gyerekét ahová akarja. 
 
Joó Zsuzsanna: Az új közoktatási törvényben 16.00 óráig lesz az oktatás. Akkor, hogy 
tudnak majd  hazajönni a gyerekek, mivel az utolsó busz fél háromkor jön. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Tájékoztatja jelenlevőket, hogy Márianosztrával már meg volt a 
megállapodás, már csak alá kellett volna írni, de a szülők nem akarták Márianosztrára vinni a 
gyerekeket. Az önkormányzat eleget tett kötelezettségének. 
 
Darányi Dóra: A kóspallagi szülőknek lett szólva, hogy beszéljék meg, hogy mi legyen az 
iskolával, de nem jött el, csak három szülő. 
 
Schottner Mária: Mikor lesz belőle valami, mikor fog a polgármester úr beszélni a 
Volánnal? 
  
Stefkó Imre polgármester: Felfogja hívni a Volánt, és kér időpontot egyeztetni a 
lehetőségekről. 
 
Oláh Zoltán: Nagyon sok pletyka terjed a faluban. Javasolja, hogy a honlapon legyen egy 
pletykarovat. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Egy ilyen rovat indítására nincs lehetőség az önkormányzat 
honlapján. A honlap más hivatalos célra szolgál. 
 
Stefkó Imre polgármester: Megköszöni a részvételt, a falugyűléssel egybekötött 
közmeghallgatást bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

                           Stefkó Imre                                                             Bahil Emilné dr. 
                           polgármester                                                                   körjegyző 
 
 
 
 


