JEGYZŐKÖNYV
_____________________________________________________________________
______
Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2010. december 17. napján
megtartott testületi üléséről.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint
Kramár Mihály polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, a Helyi
Választási Bizottság elnökét, valamint a megjelent vendégeket. Megállapítja, hogy a
testület határozatképes, mert a 4 fő megválasztott képviselőből 4 fő és a
polgármester jelen van.
Kramár Mihály polgármester: Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a
képviselő testület az alábbiak szerint egyhangúlag e l f o g a d.
Napirendi pontok:
1.) Klein Tibor képviselőjelölt eskütétele és beiktatása a képviselő-testület tagjai
közé
Előadó: Kramár Mihály polgármester
(szóbeli előterjesztés)
2.) Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2010.(…) rendelete
az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2010.(II.09.) rendelet módosításáról
Előadó: Kramár Mihály polgármester
(írásbeli előterjesztés)
3.) Kóspallag Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2010.(…) rendelete a
helyi csatornahasználati díjról
Előadó: Kramár Mihály polgármester
(írásbeli előterjesztés)
4.) Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
Előadó: Kramár Mihály polgármester
(szóbeli előterjesztés)
5.) Javaslattétel a Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős tagjának személyére,
megválasztása és eskütétele az eln ök megválasztására
Előadó: Kramár Mihály polgármester
(szóbeli előterjesztés)
6.) Hulladékszállítási szerződés megtárgyalása
Előadó: Kramár Mihály polgármester
(szóbeli előterjesztés)
7.) Tüzelő szállítási szerződés a Nagymarosi erdőgazdasággal
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Előadó: Kramár Mihály polgármester
(szóbeli előterjesztés)
8.) Csizmadia Vilmos leköszönő polgármester szabadságmegváltás kérelme a
testület felé
Előadó: Kramár Mihály polgármester
(írásbeli előterjesztés)
9.) Új nyomtató és fénymásoló lízingelése
Előadó: Kramár Mihály polgármester
(szóbeli előterjesztés)
10.) 2011. évi közvilágítási karbantartásról döntés
Előadó: Kramár Mihály polgármester
(szóbeli előterjesztés)
11.) Kóspallag, Kossuth u. 4-6. (hrsz.: 255-256) alatti szolgálati lakások
bérbeadásához szükséges műszaki dokumentációk és annak költségei
Előadó: Kramár Mihály polgármester
(írásbeli előterjesztés)
12.) Akadálymentesítésre pályázat benyújtása
Előadó: Kramár Mihály polgármester
(szóbeli előterjesztés)
13.) Méhnyakrák elleni oltóanyagról tájékoztató
Előadó: Kramár Mihály polgármester
(szóbeli előterjesztés)
14.) Egyebek
1.) Klein Tibor képviselőjelölt eskütétele és beiktatása a képviselő-testület tagjai
közé
Kramár Mihály polgármester: Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy
mondja el a bizottság döntését.
Szabó Ödönné elnök: Köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a képviselő-testület
tagjait, hogy mivel dr. Tokarjeva Ljudmilla képviselő lemondott képviselői
tisztségérről, a bizottság feladata annak megállapítása, hogy a választásokon ki a
soron következő képviselő. A Bizottság 2010. december 14-i ülésén a választási
eredményről szóló jegyzőkönyv alapján, és a soron következő képviselő képviselői
tisztség elfogadó nyilatkozata alapján megállapította a a soron következő képviselő
személyét, aki Klein Tibor 133 szavazattal.
Szabó Ödönné elnök átadja Klen Tibor képviselőnek a megbízó levelét.
Szabó Ödönné elnök: Felkéri a képviselőt és a jelenlevőket, hogy az eskütételhez
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álljanak fel.
Klein Tibort az esküt leteszi. Gratuláció.
2.) Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(…) rendelete
az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2010. (II.09.) rendelet módosításáról
Kramár Mihály képviselő: Az írásos anyagot a képviselők megkapták, kéri akinek
kérdése van az tegye fel.
Klein Tibor képviselő: A prémium évek mit jelentenek?
Czerovszki Endréné pénzügyi főmunkatárs: Ezt kötelező felajánlani
létszámleépítésnél annak a közalkalmazottnak, akinek csak öt éve van még a
nyugdíjig. Aki elfogadja és részt vesz a bérének 70 %-át kapja nyugdíj eléréséig. 2011.
novemberében jár le. Teljes egészében megtérítésre kerül, negyedévenként lehet
leigényelni, ezt az önkormányzatnak kell megelőlegezni.
Stefkó Imre alpolgármester: A sportpálya tető javításával kapcsolatban utána kell
nézni, hogy mi került ennyibe. Szeretné látni a számlákat.
Klein Tibor képviselő: Fogászatra vegyes körzet révén fizet rezsit Márianosztra
Község Önkormányzata?
Czerovszki Endréné főmunkatárs: Nem fizet, de a fogorvos vállalkozásban látja el
a feladatát és a finanszírozást ő igényli le.
Klein Tibor képviselő: Az ÖNHIKI pályázatnál mit vesznek figyelembe?
Czerovszki Endréné:
Klein Tibor képviselő: Szeretné előterjesztésben, majd a következő ülésen javasolni,
hogy csökkentsék a polgármester bérét, alpolgármester tiszteletdíját, valamint
a képviselők tiszteletdíját, hogy több esélyünk legyen az ÖNHIKI pályázatra.
Bahil Emilné körjegyző: A polgármester úr bérét csak írásos kérelmére, az
alpolgármester út tiszteletdíját szintén írásos kérelmére lehet csökkenteni. A
képviselők tiszteletdíj csökkentéséhez rendelet módosításra van szükség.
A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazatával az alábbi rendeletet alkotja:
Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2010.(12.20.) rendelete
az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2010.(II.9.) rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Stedra Gáborné képviselő elhagyja az üléstermet.
4.) Kóspallag Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2010.(…) rendelete
a helyi csatornahasználati díjról
Kramár Mihály polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselő-testület
megkapta. Kéri a véleményeket, javaslatokat.
A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2010. (XII.20.) rendelete
a helyi csatornahasználati díjról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A DMRV Zrt. a 2011. évi víziközmű szolgáltatási díj javaslatával együtt megküldte
az önkormányzati tulajdonú víziközmű 2011. évi rekonstrukciós munkáinak javaslatát.
A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazatával meghozza az alábbi határozatát:
63/2010.(XII.17. ) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály
Zoltán út 3.) az önkormányzat tulajdonú víziközművek 2011. évi
rekonstrukciós munkáinak javaslatával egyetért, változtatás nélkül
elfogadja, de a munkákhoz anyagilag forráshiányos településként
nem tud hozzájárulni.
5.) Javaslattétel a Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős tagjának személyére,
megválasztása és eskütétele az eln ök megválasztására
Kramár Mihály polgármester: A kialakult helyzet új Szociális és Egészségügyi
Bizottság létrehozását teszi szükségessé. Klein Tibor volt a bizottság külsős tagja,
valamint a lemondott képviselő asszony az elnöke. Elnöknek Klein Tibort javasolja,
külsős tagjának pedig Drexler Lajosnét.
Megkérdezi a jelölteket, hogy elvállalják-e a megbízást.
Klein Tibor és Drecler Lajosné a tisztség betöltését elvállalja.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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64/2010.(XII.17.) Kt. számú határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szociális és Egészségügyi Bizottságot képviselő lemondása miatt
az alábbiak szerint egészíti ki:
elnökének:

Klein Tibor képviselőt

külsős tagjának:

Drexler Ljaosné

választja a megmaradt tag Fenyődi Andrea képviselő mellé.
6.) Hulladékszállítási szerződés megtárgyalása
Kramár Mihály polgármester: Több árajánlat érkezett a hulladékszállítással
kapcsolatban. El kell dönteni, hogy kivel kösse meg a szerződést az önkormányzat.
Bahil Emilné körjegyző: A polgármesterek vesznek részt az értekezleteken, amit tud
róla az annyi. hogy 106 település kötött megállapodást arra vonatkozóan, hogy amint
megépül az új lerakó akkor az önkormányzatok oda szállítanak. 2010. július 16.
napjától megszűntek a közeli hulladéklerakók. Mivel az önkormányzatok zöme
december 31-ig leszerződtek a szolgáltatóval, a szerződés fennmaradhatót, csak az új
lerakóba kellett szállítani.
Kamár Mihály polgármester: Három árajánlat közül a Remondis Kft. árajánlata a
legkedvezőbb. A Zöld Híd ügyvezetője azt mondta, hogy az a fontos, hogy oda
legyen szállítva. A szállítóval kötött szerződének tartalmaznia kell azt a kikötést, hogy
az új lerakóba viszi a szemetet.
Bahil Emilné körjegyző: Mindenképpen egy meghívásos közbeszerzési eljárás
lebonyolítását javasolja a szerződéskötés előtt. A közbeszerzési eljárás csak abban az
esetben nem szükséges, ha önkormányzat tulajdonában lévő szolgáltatóval köt
szerződést az önkormányzat. A Maros Kft.-nél tulajdon része van az
önkormányzatnak. Nem készült felmérés arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzés
eljárás szükségességére. Ha közbeszerzés nélkül köti meg az önkormányzat az súlyos
anyagi következményekkel jár. A szolgáltatásnál a nemzeti érték 8 millió forint. Ez
alatt meghívásos eljárás lefolytatása lehetséges. Ipolydamásd közbeszerzési
tanácsadója Berta Ferenc lebonyolítja az eljárást. Ezért a tanácsadó 100.000,- Ft-ot
kér. Kéri megfontolni a döntést.
Kramár Mihály polgármester: 8 m Ft alatt vagyunk.
A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 4 egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
65/2010.(XII.17.) Kt. határozat
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Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011.
évi hulladékszállításra, egyszerűsített közbeszerzési eljárást folytat
le.
Megbízza Berta Ferenc hivatalos közbeszerzési tanácsadót (1028
Budapest, Dózsa György u. 27.), hogy az eljárást folytassa le. Az
eljárás lefolytatásáért 100.000,- Ft – azaz Százezer forint megbízási díjat a költségvetésből biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

7.) Tüzelő szállítási szerződés a Nagymarosi erdőgazdasággal.
Kramár Mihály polgármester: A Nagymarosi Erdészet 17.500,-Ft/m3 áron
szállítással együtt tudja adni a tűzifát. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy
rendeljen ezen az áron 60 m3-t, mert nagyon kedvező az áraés ki lehet váltani vele az
intézményekben a gázt.
A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát:
66/2010.(XII.17.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Nagymarosi Erdészet (2626 Nagymaros, Fő tér 1.) ajánlatát
17.500,- Ft/m3 + szállítás ajánlatát elfogadja és 60 m3 tűzifa
szükség szerinti vásárlásáról döntött. A fa az önkormányzat és
intézményeinek felhasználására használható fel. A fa és a szállítás
árát 1.050.000,- Ft-ot a költségvetésből biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy az erdészettel a szerződést kösse
meg, írja alá és a fa folyamatos megrendeléséről gondoskodjon.
Felelős polgármester

Határidő: folyamatos

8.) Csizmadia Vilmos leköszönő polgármester szabadságmegváltás kérelme a
testület felé
Kramár Mihály polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták amit
a Csizmadia Vilmos leköszönő polgármester szabadságmegváltásával kapcsolatban írt
a képviselő-testülethez. Kéri a véleményeket.
Stefkó Imre alpolgármester: Amíg nem látta a jelenléti ívet addig nem javasolja
kifizetni a szabadságot. Nem vezetett jelenléti ívet a polgármester.
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Fenyődi Andrea képviselő: Mi igazolja, hogy nem vette ki a szabadságát? Meg tette
a testület, hogy ellenőrizze a polgármestert?
Stefkó Imre alpolgármester: Nekünk mikor szólt arról, hogy szabadságra akar
menni?
Kramár Mihály polgármester: A képviselő-testületet tájékoztatni kell, hogy elmegy
szabadságra.
Fenyődi Andrea képviselő: Be kell jelenteni a testületnek ha a polgármester
szabadságra megy?
Bahil Emilné körjegyző: Igen, be kell jelenteni, a szabadságot pedig nyilvántartani
kell egy számítógépes program segítéségével történik ez. 2010. évben 20 nap
szabadság került kivételre.
Fenyődi Andrea képviselő: Valamit válaszolni kell a levélre. Jegyzőkönyvekben
nincs benne, hogy szabadságot kért. Kérni kell, hogy jelenléti ívet mutassa be,
egyáltalán vezetett-e? Miért nem vette ki a szabadságát ? Mi volt az oka? A
testületnek írt levélében rosszul lett számolva a szabadsága.
A képviselő-testület a kérelmet megvitatta és 4 egyhangú igen szavazattal meghozza
az alábbi határozatát:
67/2010.(XII.17.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri
Csizmadia Vilmos leköszönő polgármestert, hogy a kérelmének
elbírálásához nyújtsa be az általa vezetett jelenléti ívet, ennek
hiányában az előző döntését nem tudja felülbírálni.
Felkéri a polgármestert, hogy a levelet a képviselőé-testület
döntésének megfelelően írja meg.
9.) Új nyomtató és fénymásoló lízingelése
Kramár Mihály polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy szükséges
új fénymásoló beszerzése, mert a régit már nem éri meg megcsináltatni. Egy bérleti
konstrukciót választott, amire van árajánlat is. A több másoló közül a Konica
Minolta gép hálózati kártyával, aminek segítségével nyomtatni és szkennerlni is lehet.
Lehetővé teszi a kétoldalas másolást, amivel papírt lehet megtakarítani. A bérlet 36
hónapra 10.950,- Ft + áfa. Emellett karbantartási szerződést is kötünk. A nyomtatás
havi alapdíja 5.800,- Ft. Ez 2000 példányt jelent, a nyomtatás az alapdíjon felül 2,9
Ft/pld. Amennyiben megren deljük december 29-ig korlátlan keretet kap az
önkormányzat 30 napra. A korlátlan keret azt jelenti, hogy 30 napig nyomtathatunk
vagy másolhatunk ingyen. A festékkazettát ingyen rendelkezésre bocsátják. Kéri a
véleményeket.
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A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazatával meghozza az alábbi határozatát:
68/2010.(XII.17.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete új
Konica Minolta 211-es fénymásoló, nyomtató és szkennelő 36
hónapos bérlése mellett döntött.
A Grenkeleasing Magyaoroszhági Kft.-vel (1139 Budapest, váci
út 91.) a bérleti vonatkozó szerződést valamint az Alba Idea Kft.vel (8095 Pákozd, Vörösmarty u. 11.) a teljeskorű üzemeltetési
megállapodást megismerte és elfogadta.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fénymásolót rendelje meg
és az azzal kapcsolatos szerződéseket kösse meg.
Felelős: polgármester
29.

Határidő: 2010. december

10.) 2011. évi közvilágítási karbantartásról döntés
Kramár Mihály polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták, kéri,
hogy tegyék meg javaslataikat.
A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazatával meghozza az alábbi határozatát:
69/2010.(XII.17.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.)
közvilágítási aktív elemek üzemeltetési szintjei közül 2011. évre a
Holdfény elnevezésű csomagot választja, melynek havi díja bruttó
35.125,- Ft/hó.
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést a szolgáltatóval kösse meg.
Felelős: polgármester

Határidő: 2010. december 31.

11.) Kóspallag, Kossuth u. 4-6.(hrsz. 255-256) alatti szolgálati lakások
bérbeadáshoz szükséges műszaki dokumentációk és annak költségei.
Kramár Mihály polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták.
Kéri a véleményeket, javaslatokat.
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Bahl Emilné körjegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a „szolgálati
lakások” az ingatlan nyilván tartás szerint lakóház és udvar. A bérbeadáshoz az
előterjesztésben foglaltakon túl szükséges a lakások kiadásához eldönteni milyen
alapon kívánja a bérleti díjat a képviselő-testület meghatározni.
A képviselő-testület 3 igen, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatát:
70//2010.(XII.17.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
tulajdonában lévő 255 és 256 helyrajzi számú lakások
bérbeadásához szükséges dokumentációk beszerzéséről döntött.
Felkéri a polgármestert, hogy a lakásokra az energetikai
tanúsítványt, valamint az energetikai tanúsítványhoz szükséges
alapadatok elkészítését rendelje meg. A fenti dokumentumokhoz
szükséges fedezetet a költségvetésből biztosítja.
Felelős: polgármester

Határidő: 2011.

március

12.) Akadálymentesítésre pályázat benyújtása
Kramár Mihály polgármester: Jó lenne benyújtani a hivatal akadálymentesítésére a
pályázatot. 10 %-os önrészt kell biztosítani. Beszélt a pályázat író céggel, a tervezővel
és a rehabilitációs mérnökkel. Amennyiben a képviselő-testület egyetért a pályázat
benyújtásra kerül.
Stefkó Imre alpolgármester: Nyugodtan adja be a pályázatot az önkormányzat.
Bahil Emilné körjegyző: Kötelező feladat a középületek akadálymentesítése.
A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
71/2010.(XII.17.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat ügyfélszolgálatának (2625 Kóspallag, Deák Ferenc
u. 1.) – 304 helyrajzi szám - komplex akadálymentesítéséről
döntött. A Közép-Magyarországi Operatív Program keretében
meghirdetett KMOP-4.5.3-10 „Egyenlő esélyű hozzáférés a
közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés)” szóló pályázathoz
szükséges 10 %-os önrészt az önkormányzat költségvetéséből
biztosítja.
A pályázat megírásával Glofák Péter Egyéni Vállalkozót (2092
Budakeszi, Jókai u. 26.) bízza meg.

	
  

9	
  

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg és a szükséges dokumentumokat írja alá.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

13.) Méhnyakrák elleni oltóanyagról tájékoztató
Kramár Mihály polgármester: A méhnyakrák elleni oltóanyagra felajánlott pénz
nem elég. A döntés értelmében az oltóanyag árát a képviselők köztük az
alpolgármester október havi tiszteletdíjából kívánta fedezni. 13 fő nyújtotta be igényét
az oltóanyagra ez pedig 206.700 Ft. A felajánlásból 120.495,- Ft jött össze.
Stefkó Imre alpolgármester: Felajánlja a november havi tiszteletdíját.
Kramár Mihály polgármester: A hiányzó összeget biztosítja.
72/2010.(XII.17.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
53/2010.(X.28.) Kt. határozatával csatlakozott a „Beszélj róla
Anyuddal” Méhnyakrák Prevenciós Programhoz.
Az oltóanyag árát a képviselők és köztük az alpolgármester
október havi tiszteletdíj felajánlásából kívánta biztosítani.
Az oltóanyagot 13 fő igényelte, melynek ára 206.700,- Ft. Az
októberi tiszteletdíjból tett felajánlás 120.495,- Ft a hiányzó
86.205,- Ft-ot az alpolgármester november havi tiszteletdíjából és
a polgármester által történő tényleges összeg kiegészítésével
biztosítja.
Felelős: polgármester
december 31.

Határidő: 2010.

14.) Egyebek
Fenyődi Andrea képviselő: Az óvodában az egyik óvónő nyugdíjba megy. Ki lesz
helyette? Felkéri a polgármestert, hogy érdeklődjön utána.
Bahil Emilné körjegyző: A Csiga-Biga tagóvoda a kistérség fenntartásához tartozik.
Amennyiben van olyan óvónő, aki a nyugdíjazását kezdeményezte, akkor au
intézmények igazgatója intézkedni fog az állás pályázat útján történő betöltéséről. A
képviselő-testületnek javaslattételi joga van a vezető kiválasztásánál.
Klein Tibor képviselő: Szeretné, ha a képviselő-testület, azaz a képviselők, az
alpolgármester, polgármester átgondolná a tiszteletdíjakat, illetve illetményt és
csökkentené az önkormányzat ezen kiadásokat.
Bahil Emilné körjegyző: A képviselők tiszteletdíj csökkentéséhez rendelet
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módosítás, az alpolgármester tiszteletdíj csökkentéséhez kérelme, és a polgármester
illemtényének csökkentéséhez kérelme szükséges.
Stefkó Imre alpolgármester: Bejelenti, hogy 2011. január 12-től, február 8-ig nem
lesz. Természetesen ha kell az egész tiszteletdíjáról le mond.
Fenyődi Andrea képviselő: A polgármester mikor megy el szabadságra?
Kramár Mihály polgármester: Jövő héttől, jelezni fogja.
Mivel több napirend, hozzászólás nem lévén a polgármester a képviselő-testületi ülést
bezárta.
K.m.f.

	
  

	
  

Kramár Mihály
polgármester

Bahil Emilné
körjegyző
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