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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
___________________________________________________________________________ 
Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2011. február 15. napján megtartott testületi 
üléséről. 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Kramár Mihály polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, a szlovák kisebbségi 
önkormányzat elnökét, a körjegyzőt, a jegyzőkönyvvezetőt, Czerovszki Endrnéné pénzügyi 
főmunkatársad, valamint a megjelent vendégeket. Megállapítja, hogy a testület 
határozatképes, mert a 4 fő megválasztott képviselőből 3 fő és a polgármester jelen van. 
 
Kramár Mihály polgármester: Javaslatot tesz az ülés napirendjére, kéri felvenni napirendre 
a március 15. ünnepséget, a falunapi rendezvény megbeszélését, valamint az egyebek 
napirendi pontokat, melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint egyhangúlag  e l f o g a d. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1.) Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011.(…) rendelete az 
önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2010.( II.9.) rendelet módosításáról 
Előadó: Kramár Mihály polgármester 
(írásbeli előterjesztés) 
2.) Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2010.(…) rendelete az 
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
Előadó: Kramár Mihály polgármester 
(írásbeli előterjesztés) 
3.) Beszámoló a 2010. évi honvédelmi polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatokról 
Előadó: Kramár Mihály polgármester 
(írásbeli előterjesztés) 
4.) Az önkormányzat alkalmazásában lévő munkavállalók számára kafetéria juttatás 
megtárgyalása 
Előadó: Kramár Mihály polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 
5.) Dr. Herman Judit kérelme gépkocsi használati átalányra 
Előadó: Kramár Mihály polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 
6.) Óvodai nyári  szünet engedélyezése 
Előadó: Kramár Mihály polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 
7.) Zalka Gábor kérelme a 389. hrsz-ú ingatlan megvásárlására 
Előadó: Kramár Mihály polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 
8.) Verőcei Rendőrőrs kérelme a körzeti megbízott kinevezésére 
Előadó: Kramár Mihály polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 
9.) A konyha működtetésének és a gyerek- valamint a szociális étkeztetésnek a megbeszélése 
Előadó: Kramár Mihály polgármester 
(írásbeli előterjesztés) 
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10.) Március 15-i ünnepség megbeszélése 
Előadó: Kramár Mihály polgármester 
(írásbeli előterjesztés) 
11.) Falunapi rendezvény megbeszélése 
Előadó: Kramár Mihály polgármester 
(írásbeli előterjesztés) 
12.) Egyebek  
           
 
1.) Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011.(…) rendelete az 
önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2010.( II.9.) rendelet módosításáról 
 
Czerovszki Endréné pénzügyi főmunkatárs: Az előterjesztést a képviselők megkapták, 
amiben nagyon részletesen leírta miért van szükség a 2010. évi költségvetési rendelet 
módosítására. Kéri akinek kérdése van az tegye fel. Talán annyit kiemelne, hogy a kisebbségi 
önkormányzat költségvetése beépül a települési önkormányzat költségvetésébe, ezért a 
támogatásértékű bevételeket és dologi kiadásokat is meg kell emelni 142 e Ft-tal.  
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazatával  megalkotta 
az alábbi rendeletét: 
 

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2011.(II.16.) rendelete 

az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2010.(II.9.) rendelet módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
2.) Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2010.(…) rendelete az 
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
 
Czerovszki Endréné pénzügyi főmunkatárs: Az írásos anyagot a képviselők megkapták. A 
bevételeket a 2/1. melléklet a kiadásokat a 3/1 melléklet tartalmazza részletesen. A többi 
táblázat csak ezek különböző szintű és módon történő szétbontása. Kéri akinek kérdése van az 
tegye fel. 
 
Klein Tibor képviselő: Az önkormányzatnak van Környezetvédelmi szabályzata. A parlagfű 
irtása is benne van? Tapasztalta, hogy nagyon sok földön van parlagfű. A bíráságokat nem 
lehet emelni? 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: A költségvetés bevétele között a bírság, valamint a pótlék ami a 
helyi adó késedelmes fizetésé után számol fel a helyi adóhatóság. A bírság az adóbevallás 
benyújtásának elmaradásához kötődik. Ezeket, illetve a helyi adókat, gépjárműadód külön 
számlán kell nyilvántartani. A talajterhelési díjat annak kell fizetni, aki a kiépített 
csatornahálózatra nem köt rá. Ezt jogszabály szabályozza és ami nagyon fontos kötött 
felhasználású. Egyéb sajátos bevétel: a bérleti díj, a helyszíni bírság. A közlekedési bírság 25 
%-a marad az önkormányzatnál, a többit át kell utalni a rendőrségnek. A parlagfű nem irtása 
miatt bírságolásra csak a belterületen van hatásköre a körjegyzőnek. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: A parlagfű bírság az hová kerül? 
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Bahil Emilné dr. körjegyző: Ezt most nem tudja megmondani, hogy kinek a bevételét 
képezi.  
 
Klein Tibor képviselő: A munkaszervezet közös költsége, ez mit takar? Az 
akadálymentesítési pályázatot a testület elé kell vinni? 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: A munkaszervezet a kistérség által fenntartott szervezet. Ők 
látják el többek között a pénzügyi feladatokat. Ez a kistérségi társulásban résztvevő 
önkormányzatok közös költsége.  
A képviselő-testület döntést hozott arról, hogy részt kíván venni a hivatal épületének 
akadálymentesítésére kiírt pályázaton. Természetesen ezzel kapcsolatos kérdésben a 
képviselő-testületnek döntési kötelezettsége van. Pl. a közbeszerzése eljárás lefolytatáskor is a 
testületnek kell kiválasztani a nyertes kivitelezőt. 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Az előző anyagban van olyan, hogy gépbeszerzés. Ez mit 
takar? 
 
Czerovszki Endréné pénzügyi főmunkatárs: Nem lett 2010. évben gépbeszerzés, ez az 
összeg csak át lett csoportosítva. 
 
Kramár Mihály polgármester: A 2010. évi költségvetés módosítását már a képviselő-
testület elfogadta, most a 2011. évi költségvetés kerül tárgyalásra. 
 
Botos Katalin szlovák kisebbség elnöke: Nemzetiségi napra kér támogatást, de nem szerepel 
a költségvetésbe. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Kérelemmel kell fordulni az önkormányzathoz, mely dönt a 
támogatásról, ebből kifolyólag még nem szerepel az önkormányzat költségvetésébe. 
 
Botos Katalin szlovák kisebbség elnöke: Most lett beadva a kérelem. 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Az Italbolt nagyon kevés bérleti díjat fizet. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Lehet szerződést módosítani, de előtte javasolja, hogy 
beszéljenek róla a vállalkozóval. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Lehet a költségvetésbe átcsoportosítani? 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Van kötött felhasználású bevétel azt nem, működési bevételt 
nem lehet személyi juttatásra fordítani, de fordítva igen. A működésit más működésire igen. 
 
Klein Tibor képviselő: Az ÖNHIKI-re, hogy betudjuk nyújtani a pályázatot, csökkenteni kell  
a tiszteletdíjakat? 
 
Fenyődi Andrea képviselő: A kiadásoknál nincs benne az előző polgármester 
szabadságmegváltása? A könyvtáros kap valamit azért, hogy csinálja? 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Nincs betervezve, hisz a testület döntött arról, hogy nem fizeti 
ki. A könyvtárosi feladatok ellátására megbízási szerződést kötöttünk, megbízási díj került 
megállapításra. 
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Fenyődi Andrea képviselő: Heti két alkalomra másfél órai nyitva tartásra sok ez a pénz. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: A könyvtáros nyugdíj mellett végzi ezt a feladatot, nettó 
20.000,- Ft-ot kap. 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Miért nem egy fiatalnak van átadva? A konyhát önellátóvá 
lehetne tenni. Az óvoda melletti épület életveszélyes, fel kell szólítani a tulajdonost. 
 
A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazatával megalkotja az alábbi rendeletét: 

 
Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2011.(II.16.)  rendelete 
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
3.) Beszámoló a 2010. évi honvédelmi polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatokról 
 
Kramár Mihály polgármester: Kecskeméti István írásban beszámolt a 2010. évben végzett 
honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófa-védelmi adminisztrációs tevékenységéről. Vannak 
olyan dolgok, amik már elkészültek, de vannak még folyamatban lévő tervek. A hőségterv 
már megvalósult, de ha elkészül a többi terv is, tájékoztatni fogja a testületet. 
 
Észrevétel nem lévén az írásos beszámoló alapján a képviselő-testület 4 egyhangú igen 
szavazatával meghozza az alábbi határozatát: 
 

8/2011.(II.15. ) Kt. határozat 
 

Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kecskeméti István 
2010. évben végzett honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi tárgyú 
adminisztrációs tevékenységről szóló beszámolót változtatás nélkül elfogadja, 
és tudomásul veszi. 
 

4.) Az önkormányzat alkalmazásában lévő munkavállalók számára kafetéria juttatás 
megtárgyalása 
 
Kramár Mihály polgármester: Az önkormányzat alkalmazásában lévő közalkalmazottak 
kérelemmel fordultak a képviselő-testület felé, hogy részükre állapítson meg a testület béren 
kívüli juttatást. Az előző évben 6.000,- Ft értékben kaptak. Kéri a véleményeket, 
hozzászólásokat. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Ez egy olyan juttatás amely a közalkalmazottaknak adható, 5   
főről van szó. 
 
A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazatával meghozza az alábbi határozatát: 
 

9/2011.(II. 15. ) Kt. határozat 
 

Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
alkalmazásában lévő 5 fő közalkalmazott részére (Orvosi Rendelő, Védőnői 
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Szolgálat, Önkormányzati Konyha) 2011. évre 2011. január 1. napjától - 
visszamenőleg - nettó 6.000,- Ft, azaz hatezer forint – meleg étkezési 
utalványt  biztosít.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy az utalvány kiadásáról visszamenőleg 
gondoskodjon. 

 
  Felelős: polgármester   Határidő: folyamatos 
                                            
5.) Dr. Herman Judit kérelme gépkocsi használati átalányra 
 
Kramár Mihály polgármester: A háziorvos írásban nyújtotta be kérelmét, melyben gépkocsi 
használati átalány megállapítását kéri a képviselő-testülettől. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: A magánszemély saját tulajdonában lévő gépjármű után kétféle 
formában kaphat költségtérítést. Egyik módja, amikor az útnyilvántartás vagy átalány alapján 
részesül költségtérítésben a magánszemély. Ekkor viszont adókötele bevételnek számít. A 
költségelszámolás két formában történhet. Az egyik APEH által közzétett ár szorzatként 
meghatározott összeg, vagy számlával kell igazolni. A nyilvántartási kötelezettség terheli a 
jogosultat, orvos vonatkozásában két útnyilvántartás a titoktartási kötelezettség miatt.  
 
Fenyődi Andrea képviselő: Hiányosnak érzi a kérelmet, nem írta le a doktornő, hogy kb. 
mennyi utat tesz meg egy hónapban. Addig míg ezt nem ismeri nem tud összeget 
megszavazni. 
 
Kramár Mihály polgármester: Ez csak egy előterjesztés. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Írja le a doktornő, hogy havonta hány kilométert vesz igénybe, 
ezt követően tud csak dönteni a képviselő-testület. 
 
A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 

10/2011.(II.15.) Kt. határozat 
 
               Kóspallag  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete dr. Herman Judit 
               háziorvos gépkocsi használati átalányra benyújtott kérelmét elnapolja. 
 

Felkéri a háziorvost, hogy egészítse ki kérelmét, melyben leírja, hogy havonta 
mennyi kilométert tesz meg saját gépjárművel. A kiegészítést követő 
képviselő-testületi ülésen kérelmét újra tárgyalja. 
 
Felelős: polgármester      Határidő: a határozatban foglalt időpont  

 
 
 6.) Óvodai nyári  szünet engedélyezése 
                      
Kramár Mihály polgármester: Az óvoda írásban benyújtotta a nyári szünetre vonatkozó 
kérelmét, melyben kérte a 2011. június 20. napjától  2011. július  31. napjáig a nyári szünet 
megállapítását. Ez hat hét lenne. 
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Fenyődi Andrea képviselő: Mindig így szokott lenni. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta és 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

11/2011.(II.15.) Kt. határozat 
 

Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Börzsönyvidéki 
Bölcsőde, Óvoda, Iskola EGYMI kóspallagi Csiga-biga Tagóvoda (2625 
Kóspallag, Szent István út 22.) nyári szünetét hat hétben határozza meg. 
 
A nyári szünet időpontjához: 2011. június 20. napjától - 2011. július 31. 
napjáig házzájárul. 

 
  Felelős: polgármester    Határidő: 2011. március 2. 
 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Már régóta várunk arra, hogy mi lesz az óvodával, nem tudni, 
hogy meddig lesz még egyedül az óvónő? 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Fel kell szólítani, hogy mondja meg az óvónő, hogy mit akar, 
meddig lesz még betegállományban. 
 
Kramár Mihály polgármester: Ő kérdezte az Igazgató Asszonyt, aki azt a választ adta, hogy 
folyamatban van a helyettesítés. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Kéri levélben megkeresni a vezetőt, és kérni a helyettest. Kéri a 
polgármester úr intézkedését. 
 
 
7.) Zalka Gábor kérelme a 389. hrsz-ú ingatlan megvásárlására 
 
Kramár Mihály polgármester: Zalka Gábor kérelemmel fordult a testület felé, melyben kéri 
az önkormányzat tulajdonában lévő 389 helyrajzi számú ingatlan eladását, vagy ha az nem 
lehetséges bérbeadását. Az ingatlanon fekszik a tűzoltó szertár épülete. 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Nem javasolja az eladást, oda javasolja a kultúrnövények 
ültetését, ezért a bérbeadást sem javasolja. Ingatlant most nem szabad eladni. A tűzoltó 
szertárból kölcsön lett adva a lajt kocsi a Csillag Pálnak, meg egy trombita Márianosztrára. 
Ezeket vissza kell kérni, ezeket még a előző polgármester adta kölcsön. 
 
Klein Tibor képviselő: Nem javasolja sem eladni, sem pedig bérbeadni. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Az eladást nem javasolja. 
 
Stefkó Imre képviselő: Sem az eladást, sem a bérbeadást nem javasolja. 
 
Kramár Mihály polgármester: Ő is ezzel a javaslattal akart élni. 
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A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát: 
 
 

12/2011.(II.15.) Kt. határozat 
 

Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zalka Gábor 2625 
Kóspallag, Szent István u. 65. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta és a 
tulajdonában lévő belterületi, 389 helyrajzi számú, 1075 m2 területű, 
tűzoltóság művelési ágú ingatlanát nem kívánja eladni és bérbe adni. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről tájékoztassa. 
 
Felelős: polgármester                                 Határidő: 2011. március 1. 

 
 
8.) Verőcei Rendőrőrs kérelme a körzeti megbízott kinevezésére 
 
 
Kramár Mihály polgármester: A Váci Rendőrkapitányság Verőcei Rendőrőrse írásban 
megkereste az önkormányzatot, hogy Tóthné Mlatilik Tímea r. főtörzsőrmester 2010. február 
16-tól látja el a körzeti megbízotti feladatokat Kóspallag községben. Ezen időszak alatt a 
feladatkörét megbízás alapján látja el. Az eltelt időszakban munkáját maximális 
szorgalommal és odafigyeléssel végezte, ezért a Kapitányságvezető Úr felé kezdeményezték 
kinevezését. A kinevezéshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges, ezért kéri, hogy a 
testület hozza meg határozatát. 
 
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazatával meghozza az alábbi határozatát: 
 
 
  13/2011.(II.15.) Kt. határozat 
 

Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testület a Váci 
Rendőrkapitányság Verőcei Rendőrőrs (2621 Verőce, árpád u. 21.) Füzi Géza 
r. alezredes őrsparancsnok kezdeményezésével egyetért és Tóthné Mlatilik 
Tímea r. főtörzsőrmester kinevezéséhez hozzájárul 
 
Felelős: polgármester    Határidő: azonnal  

 
 
9.)A konyha működtetésének és a gyerek- valamint a szociális étkeztetésnek a megbeszélése 
 
Klein Tibor képviselő: A személyi juttatásokat nem lehet csökkenteni, de az élelmiszernél 
lehet valamit kezdeni. Nem lett megkérve a normatív állami támogatás a 100 %-os étkezők 
után. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Nem értem a kérdést, ha ezt a képviselő úr bővebben kifejtené. 
Milyen normatíváról van szól? 
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Klein Tibor képviselő: A gyerekétkeztetésnél az 50 %-os kedvezménybe részesülők után 
igen de a 100 %-os kedvezménybe részesülők után nem és ez milliós összeg. Miért nem lett 
leigényelve. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Kérdezi, hogy honnan tudja ezt a képviselő úr, hogy nem lett 
leigényelve a normatíva. Látatlanba kizártnak tartja.  
 
Klein Tibor képviselő: A kistérségnél mondták, hogy a tavalyi évre nem lett visszaigényelve 
5 fő óvodás, és 4 fő iskolás részére a támogatás.  
A jelenlegi szállító nagyon drága, főleg a hús. Kellene egy másik Már tárgyalt egy szállítóval, 
lényegesen olcsóbb áron tudná a húst szállítani. Vegye fel vele a kapcsolatot? 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Van-e minőségi kritérium? 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Meg kell változtatni a beszállítót.  
 
Fenyődi Andrea képviselő: Meg kell pályáztatni? 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Igen, és a közbeszerzés szempontjából is meg kell nézni. 
Elképzelhető, hogy meghívásos közbeszerzés alá tartozik. 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Ki kell írni egyszerűsített pályázatot az óvoda konyha 
beszállítására. 
 
Klein Tibor képviselő: A konyhai dolgozók is dolgozzanak meg a pénzükért, velük kell 
megsüttetni a reggelire adandó kelt tésztából készült reggelit.  
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Két ember van a konyhán, az egyik csak fél állásban végzi a 
munkáját, mivel a másik fél állásban élelmezésvezetői feladatait végzi. Ezenkívül egy fő részt 
vesz az iskolások étkeztetésében. Erre a két emberre több munkát nem lehet már rakni. 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Meg kell velük beszélni, hogy ha sütnek, ezáltal spórolnak, 
karácsonykor kapnak jutalmat. 
 
Klein Tibor képviselő: Beszélt a börtön parancsnokával, valamennyi térítési díjért tudna 
embereket adni a konyhakert művelésére. Akinek van őstermelői igazolványa azt is be kell 
vonni. A helyi őstermelőket össze kell hívni egy megbeszélésre. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Kellene egy pontos számítás ahhoz, hogy a konyha kérdésében 
dönteni lehessen. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Meg kell nézni a jelenlegi szerződést, fel kell bontani és 
pályáztatni kell. 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Be is lehet zárni a konyhát. Először akkor felül kell vizsgálni a 
szerződést. Felvenni az őstermelőkkel a kapcsolatot. A konyhakertet kísérleti jelleggel be kell 
indítani, erre alkalmas a tűzoltó szertár mögötti terület. Fel kell szántani és salátát, babot, 
retket, krumplit kellene ültetni. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Meg kell próbálni, hogy hogyan működne. 
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Stefkó Imre alpolgármester: Tudjuk meg, hogy mennyien kapcsolódnának bele. Ezért 
javasolja, hogy 2011. március 4-én pénteken egy megbeszélést hívjon össze a képviselő-
testület, ahol kapjanak meghívót az őstermelők. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontban döntést nem hoz. 
 
 
10.) Március 15-i ünnepség megbeszélése 
 
Kramár Mihály polgármester: Ebben az évben lesz 100 éves az önkormányzat épülete, 
ennek alkalmából emléktábla készítését javasolja, és kérdése az, mikor kerüljön sor a 
megemlékezésre. A március 15-i ünnepséget március 11-re szervezik, akár ennek keretében 
történhet a tábla felavatása. A kérdés, hogy miből készíttessük el és mennyit tudunk 
ráfordítani, kőből, márványból.  
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Most lesz 100 éves az épület március 11.-én? 
 
Kramár Mihály polgármester: Nem tudja, ennek utána kell néznie. 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Elvállalja az emléktábla elkészíttetését, saját költségén. 
 
A képviselőtestület a napirendi ponttal kapcsolatban döntést nem hoz. 
 
 
11.) Falunapi rendezvény megbeszélése 
 
 
Kramár Mihály polgármester: Be lett adva pályázat a falunapi rendezvényre, jó lenne az 
idén is megtartani. 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Akarunk az idén is falunapot? 
 
Kramár Mihály polgármester: Majd a testület eldönti. 
 
Klein Tibor képviselő: Milyen keretösszegből? 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: A falunapi rendezvényre csak szponzorok által felajánlott 
támogatásokból lehet megszervezni, plusz ha nyer a pályázat akkor természetesen azt erre kell 
fordítani. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Szponzorokat kell keresni. 
 
Klein Tbor képviselő: Augusztusi időpontot javasolja. 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Május vége is jó lenne. 
 
A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazatával meghozz az alábbi határozatát: 
 
 



 10 

14 /2011.(II.15.) Kt. határozat 
 

Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évben is meg 
kívánja szervezni és tartani a falunapi rendezvényt. A rendezvény anyagi 
fedezetét a beadott pályázat és szponzorok által biztosított támogatások 
biztosítják. A lehetőségek feltárását követően dönt a rendezvény időpontjáról. 
 
Felelős: polgármester   Határidő: folyamatos 

 
 
12.) Egyebek 
 
 
12.1. Stefkó Imre alpolgármester: Nem kapta meg a kért testületi ülés jegyzőkönyvét, ahol 
az előző polgármester beszámolt a szabadságáról. Ismételten kéri a jegyzőkönyvet. 
 
12.2. Március 12.-ére szükség lenne a Művelődési házra farsangi bált szeretnének rendezni. 
 
12.3. Fenyődi Andrea képviselő: Van valaki most a művelődési házban? Kivel lehet felvenni 
most a kapcsolatot? A gyerekek felügyelet nélkül vannak? 
 
Kamár Mihály polgármester: Egy közmunkás van arra, hogy a művelődési házban a 
teendőket ellássa, de csak 4 órába. A közfoglalkoztatás rendszere megváltozott és jelenleg 3 
foglalkoztatott van, akit a munkaügyi központ közvetített ki a rövid távú foglalkoztatás 
keretében. Ennek a foglalkoztatásnak a lényege, hogy az önkormányzatnak biztosított 
keretből tud csak gazdálkodni és minimum 2 hónap, maximum 4 hónap a foglalkoztatás 
időtartama. A napi foglalkoztatás pedig nem lehet csak 4 óra. Jelenleg másként nem tudja 
megoldani a feladatellátását. 
 
Mivel több napirend, hozzászólás nem lévén a polgármester a képviselő-testületi ülést 
bezárja. 

 
 

K.m.f. 
                                                                                   
 
 
 
        
 
                     Kramár Mihály                                                       Bahil Emilné dr.  
                       polgármester                                                                   körjegyző 
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Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2011.(II.16.) rendelete 

az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2010./II.9./ rendelet módosításáról 
 
A képviselő testület az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 
65.§-a alapján, figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési 
rendjéről szóló – módosított - 292/2009./XII.19./ Kormány rendeletben meghatározottakat a 
2010. évi költségvetésről az alábbi rendeletet módosítja: 
                                                 

1. § 
 
A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
  
A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzatának 
 
                      Bevételek főösszege 79.858 e Ft-ról 79.570 e Ft-ra 
           Működési hiánya       8.087 e Ft-ról  8.787 e Ft-ra 
                      Kiadások főösszege 87.945 e Ft-ról 88.357 e Ft-ra 
                      változik. 
                        

I. KÖLTSÉGVETI BEVÉTELEK 
  

2. § 
 

.A 4. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
       Eredeti Módosít.  Javasolt Módosított 
                     előirányzat        módos.   előirányzat 
I.Működési bevétel     39.902   40.572       297 40.869   
   1.1.intézményi működési bevétel       6.699     7.369           1   7.370 
   2. Sajátos működési bevételek   32.162            296 32.458 
       2.1. helyi adók         4.200      4.200  
       2.2. átengedett központi adók   28.803          296 29.099  
              SZJA      25.803   25.803       296 26.099  
              ebből  felhalm.lakáshozjut.tám. 1041 e Ft 
              gépjármű adó                3.000      3.000 
       2.3. bírság, pótlék, egyéb sajátos                 200         200 
 
II. Támogatások           14.703  18.433     1.591 20.024 
    2.1. Önkormányzat költségvetési támogatása   6.891      6.891 
    2.2. központosított ei./prémiumévek program/   1.812    2.331    2.331 
           Keresetkiegészítés           221       221 
    2.3. kötött felhaszn./közcélú/     6.000    7.384       167   7.551 
           Rendelk.állási támogatás       1.009     - 462      547 
           Rendszeres szoc.segély          597     - 135      462 
           Lakásfenntartási támogatás              21        21 
    2.4. ÖNHIKI-s önkorm.kieg.támogatása         2.000   2.000 
 
III.Felhalmozási és tőkejellegű bevétel    4.782      4.782  
      3.1.Sajátos felhalm.és tőkebevétel    4.500      4.500 
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       Eredeti Módosít.  Javasolt Módosított 
                     előirányzat        módos.   előirányzat 
 
            - kommunális adó         3.500 
            - ök.vagyon bérbead.    1.000 
      3.2. Felhalm.célú pe.átvétel/háztart./       282         282 
 
IV. Támogatásértékű működési bevétel  11.020   13.925       - 2.176 11.194 
      4.1.OEP.-től átvett      9.220     9.200    9.220 
      4.2.Településőrökre átvett     1.800     3.600      - 1.720   1.880 
      4.3. Választás                508       508 
      4.4. Rendszeres szoc.segély           597      -    597 
      4.5. Kisebbs.ök. támogatása       141      141 
 
V.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel   6.164     
      5.1.orvos rendelő akadálymentes.                         6.164       
 
VI. Előző évi maradvány felhalmozási része      236         236 
 
VII.Hitelek      13.381    8.087           700   8.787    
7.1.Működési célú hitelfelvétel   13.381 
 
VIII.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele     1.910    1.910  
 
BEVÉTEL ÖSSZESEN:    90.188   87.945 412 88.357 
 
                                              II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 

3. § 
 
A 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:                                               
 
I.Működési kiadások    77.965 82.066  712 82.778  
   1.1. Személyi juttatások    30.054 30.389           - 244 30.145  
   1.2. Munkaadói járulék      8.103   8.193       - 1.323   6.870 
   1.3. Dologi kiadások                                      20.208 23,287          2.255 25.542 
   1.4. Társadalmi és szoc.pol.juttatás     2.800   3.397    24   3.421 
   1.5.Működési célú pénzeszköz átadás  16.800 16.800   16.800    
  
  II. Felújítás és felhalmozási kiadás  12.223  5.879         -  300    5.579 
    2.1. Felújítás     10.497  4.153     4.153 
    2.2. Beruházás          550      550        -  300      250 
    2.3. Felhalm.célú pe.átadás     1.176  1.176     1.176 
          -lakástámogatás          800 e Ft 
          -hulladékgazd.csatl.    376 e Ft   
  
KIADÁS ÖSSZESEN:                 90.188 87.945           412 88.357                       
 

4. § 
 
A szlovák nemzetiségi kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetése 
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2010. évi bevételei    142 e Ft 
2010. évi kiadásai    142 e Ft 
 

5. § 
 
A rendelkezés a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. évre kell alkalmazni. 
 
Kóspallag, 2011. február 15. 
 
 
 
                              Kramár Mihály                                       Bahil Emilné dr. 
                                 polgármester                                              körjegyző 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2011. február 16. 
 
 
 
 
                                                                               Bahil Emilné dr. 
                                                                                    körjegyző 
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Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2011.(II.16.) rendelete 

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
 
A képviselő-testület az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 
65. §-a alapján, figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési 
rendjéről szóló – módosított - 292/2009./XII.19./ Korm. rendeletben meghatározottakat a 
2011. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
                                       

1. § 
 
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. 
 

2. § 
 
Az önkormányzat polgármesteri hivatalt nem tart fenn, címrendjét az 1. sz. mellékletben 
határozza meg. 
 
                                     Az önkormányzat 2011.évi költségvetése 
 

3. § 
 
A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: 
 

Bevételek főösszege   77.217 e Ft 
Működési hiánya     5.638 e Ft 

                  Kiadások főösszege   82.855 e Ft 
                                                           

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 
 

4. § 
 
Az önkormányzat 2011. évi bevételei: 
 
I. Működési bevétel         42.650 e Ft 
    1.1. Intézményi működési bevétel     7.388 e Ft 
    2. Sajátos működési bevételek   35.262 e Ft 
       2.1. helyi adók       6.700 e Ft 
       2.2. átengedett központi adók   28.112 e Ft 
                SZJA    24.612 e Ft  
                gépjármű adó     3.500 e Ft 
       2.3. bírság, pótlék, egyéb sajátos       450 e Ft 
 
II. Támogatások          8.451 e Ft 
       2.1. Önkormányzat költségvetési támogatása   7.452 e Ft 
       2.2. kötött felhaszn./,rendsz.szoc./    1.000 e Ft 
 
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel        1.200 e Ft 
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IV. Támogatásértékű működési bevétel      12.914 e Ft 
      4.1. OEP.-től átvett      9.220 e Ft 
      4.2. elkül.állami pénzalaptól átvett    1.793 e Ft 
      4.3. támog.értékű bev.szlovák kisebbs.ök.      239 e Ft 
      4.4. prémiumévek program     1.662 e Ft 
 
V. Támogatásértékű felhalmozási bevétel      12.000 e Ft 
      5.1.hivatal akadálymentesítése 
 
VI. Hitelek            5.637 e Ft 
     6.1. Működési célú hitelfelvétel 
 
VII. Kisebbségi önkormányzat 2010. évi működési pénzmaradványa           2 e Ft 
 
BEVÉTEL ÖSSZESEN:        82.855 e Ft 
 

5. § 
 
Az önkormányzat 2011. évi bevételeinek jogcímenkénti, forrásonkénti, szakfeladatonkénti 
előirányzatait a 2. sz, és 2/1. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 

II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 
 

6. § 
 

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásai.                                                
 
I. Működési kiadások        69.655 e Ft                                  
   1.1. Személyi juttatások    20.776 e Ft              
   1.2. Munkaadói járulék      5.308 e Ft              
   1.3. Dologi kiadások                                      22.908 e Ft                 
   1.4. Társadalmi és szoc.pol.juttatás    2.100 e Ft 
   1.5.Működési célú pénzeszköz átadás  18.563 e Ft             
  
II. Felújítás és felhalmozási kiadás       13.200 e Ft 
    2.1. Felújítás 
 

7. § 
 
 

A szlovák nemzetiségi kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetése 
 
  2011. évi bevételek       245 e Ft 
  2011. évi kiadások           245 e Ft  
    
  
KIADÁS ÖSSZESEN:        82.855 e Ft                                                   
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8. § 
 
A kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 3. sz. jogcímenként és szakfeladatonként a 3/1. sz. 
melléklet tartalmazza. 
 

9.§ 
 

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza. 
 

10. § 
 

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként az 5. sz. melléklet tartalmazza. 
 

11. § 
 

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
 

12. § 
 

Az önkormányzat előirányzatai szakfeladatonként a 7. sz. melléklet szerint. 
 

13. § 
 

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását külön 
bemutató mérleget 2011-2012-2013. évekre a 8. sz. melléklet tartalmazza. 
 

14. § 
 

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai mérlegszerűen a 9. sz. melléklet szerint. 
 

15. § 
 
Az önkormányzat közvetett támogatásáról készült kimutatást a 10. sz. melléklet tartalmazza. 
 

16. § 
 
Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét, az eltérés likviditását a 11. sz. 
melléklet tartalmazza. 
 

17. § 
 
Az önkormányzat 2011. évi létszámtervét a 12. sz. melléklet tartalmazza. 
 

18. § 
 
A szlovák kisebbségi önkormányzat költségvetését a 13. sz. melléklet tartalmazza. 
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III. EGYÉB RENDELKEZÉS 
 

19. § 
 

Az önkormányzat bevételei és kiadásai év közben megváltoztathatóak. A rendelet módosítása 
a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő 
testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. 
A testület legalább félévente dönt a költségvetési rendelet pótelőirányzat szerinti 
módosításáról. 
 

20. § 
 

Az önkormányzat gazdálkodása során létrejött hiány tervezetet a hitelfelvételnél tervezi meg. 
A működési hiány csökkentésére elsősorban önhibáján kívül hátrányos helyzetű település 
pályázatának benyújtására köteles. 
 

21. § 
 

A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskör a képviselő testületet illeti. 
 

22. § 
 

2011. évben a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 
 

23. § 
 

Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba. 
 
Kóspallag, 2011. február 15. 
 
 
 
                       Kramár Mihály                                                      Bahil Emilné dr. 
                            polgármester                                                              körjegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2011. február 16. 
 
 
 
                                                                           Bahil Emilné dr. 
                                                                                 körjegyző 
 
 
 


