Községi Önkormányzat
Kóspallag
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő
RENDKÍVÜLI testületi üléséről.
Az ülés helye: Kóspallag Község Önkormányzati Hivatal Tanácsterme
(2625 Kóspallag, Deák Ferenc út 1.)
A nyilvános ülés időben: 12.00 - 13.30 A zárt ülés időben: - 15 /2014.
Kt. Ülésszám
Az ülésen jelen vannak:
Klein Tibor
Szabó Ödönné
Drexler Lajosné
Kossik Miklós
Igazoltan távol maradt: mindösszesen 1 fő
Sorecz János

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

képviselő

Állandó meghívottként, tanácskozási joggal:
Együd Bertalan jegyző,
Jegyzőkönyvvezetőként:
Korcsokné Bodnár Ildikó jegyzőkönyvvezető
Meghívott:
.................... hivatal fogadott ügyvédje
Cseke László
PÜB külsős tag (12.40 órától)
Kiss László
Márianosztra Község polgármestere
Kőházy Andrea
védőnő
kóspallagi lakosság részéről: 0 fő kísérőként: 1 fő

Napirendi pont:
1. Védőnői állás községünkben
2. Védőnői szolgálati lakás
3. Egyebek
Klein Tibor polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket és a kedves pénzügyi bizottság
tagjait. A képviselő-testület nyílt ülését 12.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Ismerteti a napirendi pontot, melyet határozathozatal
nélkül elfogadtak.
Klein Tibor polgármester: Átadja a szót Szabó Ödönné alpolgármesternek.
1. Védőnői állás községünkben
Szabó Ödönné: A védőnő ezt a feladatot nem akarja ellátni a községünkben, személyi indokok
mellett vállalkozásban tudja ellátni. Nem tudja vállalni az önkormányzat a vállalkozásban történő
feladatellátást.
A képviselő-testület keresett egy olyan személyt, aki vállalja a védőnői munkát, de Márianosztra
ragaszkodik Kőházy Andreához. Mi nem fogadjuk el. Kóspallag önkormányzat a feladat ellátását
meg tudja oldani Kőházy Andrea személye nélkül, miután Márianosztra ragaszkodik hozzá őt
igen, de így 2015.01.01.-től nem látja el a községünket. A körzetesítést követően az
önkormányzat megbízási szerződést köt.
Drexler Lajosné: A polgármester a két településre külön-külön szerződést köt. A határidő
sürgőssége miatt, külön-külön intézkedik.
Klein Tibor: Szavazásra bocsátja. Ki ért egyet, hogy a két település külön szerződést kössön? A
képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 136/2014.1X11.03.)
Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
védőnői feladatok ellátására Kóspallag-Márianosztra körzetben, 2 védőnővel köt
szerződést.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést készítse el és írja alá.
Felelős: polgármester Határidő: azonnal, a mai napon A
képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
137/2014.1X11.03.) Kt. határozat
1. Kóspallag Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Kóspallag Község Önkormányzata megbízási szerződést köt K. Andrea
védőnővel.
2. A megbízási szerződést az alábbi feltételekkel kötik: 2015. január 1.
napjától 2015. június 30. napjáig határozott időre heti 10 órás
munkavégzés mellett.
Felelős: polgármester Határidő: azonnal
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 138/20144X11.03.1

1.

2.

Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Kóspallag Község Önkormányzata megbízási szerződést köt W. Endréné
védőnővel.
A megbízási szerződést az alábbi feltételekkel kötik: 2015.01.01. 2015. január 1.
napjától 2015. június 30. napjáig határozott időre heti 10 órás munkavégzés
mellett.
Felelős: polgármester Határidő: azonnal

A testületi ülésre megérkezett 12.20 órakor Kiss László márianosztrai polgármester.
A szerződéseket aláírják a két településre tekintettel.
Kiss László 12.40 órakor távozott az ülésről.
2. Védőnői Szolgálati lakás
Szabó Ödönné: 2013.07.26.-án kötöttek Lakásbérleti szerződést. A bérbeadó Kóspallag Község
Önkormányzata és Kőházy Andrea védőnő. A védőnő kismarosi állandó lakcímet adott meg. A
lakásbérleti szerződés részletesen tartalmazza a feltételeket és a bérlő által kötelezi a befizetést
minden hónap 15-éig. El van maradva négy havi lakbérrel és közüzemi számlákkal.
A szerződés 14. pontja értelmében a szerződés megszűnik a munkáltatói jog megszűnésével.
Mivel Kőházy Andrea helyettesítésre felvett védőnő munkaviszonya 2014.07.01.-vel megszűnt,
az magával vonja, hogy a Lakásbérleti szerződése is ezen a napon megszűnt. A feladatellátása is
2014.12.31. napjával befejeződik Kóspallag községben.
Továbbá az önkormányzat által kiszámított jegyzék szerint köteles a fennálló tartozását rendezni.
Felkéri a pénzügyi ügyintézőt, hogy Kőházy Andreával a befizetéseket és a közüzemi számlákat
egyeztesse.
Felhívja Kőházy Andreát, hogy az erről szóló igazolásokat hozza be a hivatalba egyeztetés
céljából 2014.12.15. napjáig.
Klein Tibor: Szavazásra bocsátja. Ki ért egyet az alpolgármester javaslatával?
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 139/20144X11.03.1
Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy K.
Andrea védőnővel a lakásbérleti szerződést felbontja, mivel Kőházy Andrea
helyettesítésre felvett védőnő, közalkalmazott munkaviszonya 2014.07.01.-vel
megszűnt, az magával vonja, hogy a Lakásbérleti szerződés ezen a napon
megszűnt. A feladatellátása is 2014.12.31. napjával Kóspallagon megszűnik.
Továbbá az önkormányzat által kiszámított jegyzék szerint köteles a fennálló
tartozását rendezni.
Felkéri a pénzügyi ügyintézőt, hogy Kőházy Andreával a befizetéseket és a
közüzemi számlákat egyeztesse.
Felhívja Kőházy Andreát, hogy az erről szóló igazolásokat hozza be a hivatalba
egyeztetés céljából 2014.12.15. napjáig.
Felelős: polgármester Határidő: azonnal

3. Egyebek - Indítványok
Klein Tibor: Kérdezi, hogy van e valakinek észrevétele az egyebekben?
Drexler Lajosné: Igen, Indítvánnyal élnék.
1. (indítvány) A Hivatal átadás és átvilágítást követően kéri a jegyzőt, hogy ami az
önkormányzat munkáját és testületet érintő dokumentumok, azokat adja át a testületnek
betekintésre a tisztánlátás érdekében.
Együd Bertalan: Tájékoztatja a testületet, hogy az egyebek napirendi pontban nem hozhatnak
határozatot. Azt előbb napirendre kellett volna tűzni.
Drexler Lajosné: Akkor kéri napirendben tárgyalni.
4. Hivatal iratainak átadása
Cseke László pénzügyi bizottság külsős tagja megérkezett 12.40 órakor.
Klein Tibor: Szavazásra bocsátja. Ki ért egyet a képviselő indítványával?
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
140/20144X11.03.) Kt. határozat
1. Kóspallag Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Együd
Bertalan Szokolyai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a
2013.01.01. napját követően minden egyes helyi - dokumentumot,
szabályzatot, rendeletet és Kóspallag Község Önkormányzatot érintő
iratokat 2014.12.15. napjáig átadás-átvételi jegyzőkönyvvel együtt a
képviselő-testület rendelkezésére bocsásson és a továbbiakban, helyben
(2625 Kóspallag, Deák Ferenc utca 1.) tároljon.
2. Szükség szerint kéri a jegyzőt, hogy az iratokat legkésőbb a
Kóspallag Község Önkormányzatának átvilágításának időpontjárailletve az új közös hivatal felállítása céljából, annak
dokumentumainak elkészítéséhez rendelkezésre bocsátani.
Felelős: polgármester, jegyző Határidő: 2014.12.15.
Drexler Lajosné: 2. (indítvány)
5.Szokolya polgármesterének felkérése
Drexler Lajosné: Tudomására jutott, hogy Szokolya polgármestere Kismarossal folytat
tárgyalásokat és nehezményezi, hogy az előzetes megbeszéléseken az új közös hivatal

Kismaros - Szokolya - Kóspallagról szólt, akkor miért hagyják ki Kóspallag polgármesterét a
tárgyalásokból.
Cseke László: Javasolja továbbá a határozatba foglalni, hogy a továbbiakban, nem mellőzzék
Kóspallag meghívását a közös hivatalról történő tárgyalásokról.
Klein Tibor: Szavazásra bocsátja. Ki ért egyet a képviselő indítványával?
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
141/2014.ÍXII.03.J Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Szokolya
Község Önkormányzatának Polgármesterét, Némethné Pintér Csillát, hogy a
Kismarossal folyatatott tárgyalásokon a továbbiakban ne mellőzzék Kóspallag
Község Önkormányzat Polgármesterének meghívását, a Kismaros - Szokolya Kóspallag Közös Önkormányzatokról történő tárgyalásokon.
Felelős: polgármester Határidő: azonnal

Egyéb észrevétel nem lévén a Klein Tibor polgármester 13.30 órakor bezárja a testületi ülést.

K.m.f.

Klein Tibor
polgármester

Együd Bertalan
jegyző

Korcsokné Bodnár
Ildikó
jegyzőkönyvvezető
Drexler Lajosné
jegyzőkönyv hitelesítő

