JEGYZŐKÖNYV
___________________________________________________________________________
Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2011. május 16. napján megtartott testületi
üléséről.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.
Kramár Mihály polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, a körjegyző asszonyt,
valamint a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a
megválasztott képviselőből 4 fő és a polgármester jelen van.
Kramár Mihály polgármester: Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselőtestület az alábbiak szerint egyhangúlag e l f o g a d.

Napirendi pontok:
1.) Élelmezési normatíva megállapítása
Előadó: Kramár Mihály
(írásbeli előterjesztés)
2.) Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2011.(…) rendelete az
étkezési térítési díjakról
Előadó: Kramár Mihály
(írásbeli előterjesztés)
3.) Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011.(…) rendelete az
önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről
Előadó: Kramár Mihály
(írásbeli előterjesztés)
4.) Nemzetközi távlovas verseny
Előadó: Kramár Mihály
(szóbeli előterjesztés)
5.) Táboroztatás az iskola épületébe
Előadó: Kramár Mihály
(szóbeli előterjesztés)
6.) Szobi Kistérségi Önkormányzatok Többcélú Társulás megállapodásának módosítása
Előadó: Kramár Mihály
(írásbeli előterjesztés)
7.) Börzsönyvidéki Bölcsőde, Óvoda, Iskola EGYMI kóspallagi Fekete Imre Általános
Tagiskola támogatási kérelme
Előadó: Kramár Mihály
(szóbeli előterjesztés)
8.) dr. Kovács Judit gépkocsi használati költségtérítése
Előadó: Kramár Mihály
(szóbeli előterjesztés)
9.) Falugyűléssel egybekötött közmeghallgatás időpontjának kijelölése
Előadó: Kramár Mihály
(szóbeli előterjesztés)
10.) Egyebek
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1.) Élelmezési normatíva megállapítása
Kramár Mihály polgármester: Az írásos beszámolót a képviselők megkapták. Kéri a
véleményeket, javaslatokat.
Stefkó Imre alpolgármester: Javasolja, hogy napolja el a testület a napirendi pontot, mert
lehet, hogy egy vállalkozó kiveszi a konyhát.
Bahil Emilné dr. körjegyző: Nem javasolja a napirendi pont elnapolását, hisz az étkezési
térítési díjak megállapításával már így is késésbe van a képviselő-testület, az áremelkedések
miatt nőnek a kiadások. Amennyiben a konyha kiadásra kerül akkor majd a képviselők
átgondolják a térítési díjakat.
Stedra Gáborné képviselő: Elég magasak a normák.
A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazatával meghozza az alábbi határozatát.
34/2011.(V.16.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos
előterjesztés szerint elfogadja és jóváhagyja a 2011. évi élelmiszer
nyersanyagköltségek egy ellátottra jutó napi összegeit.
A normatívák a határozat mellékletét képezik.
2.) Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2011.(…) rendelete az
étkezési térítési díjakról
Kramár Mihály polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. A Szobi
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa 2011. március 31-én döntött a
szociális étkeztetés ügyében. A képviselő-testület hatásköre a rendeletalkotás. Ebben az évben
a házi segítség nyújtás díja 175,- Ft/óra/fő. Az előző évben a képviselő-testület a díjat magára
vállalta. Kéri a véleményeket, javaslatokat.
Stefkó Imre alpolgármester: Nem javasolja a további emelést.
A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazatával megalkotta az alábbi rendeletét:
Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2011.( V.17. ) rendelete
az étkezési térítési díjakról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A képviselő-testület a szociális rendeletet nem kívánta módosítani ennek értelmében a házi
segítségnyújtás a gondozottak részéről ingyenes.
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3.) Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011.(…) rendelete az
önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről
Kramár Mihály polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták, kéri a
véleményeket, javaslatokat.
Bahil Emilné dr. körjegyző: Felkérte a testület, hogy készítse el az előterjesztést és a
rendelet-tervezet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről. Az írásos
előterjesztést és a rendelet tervezetet a képviselők megkapták. Figyelmet kell fordítani a
rendelet-tervezet sarkalatos kérdéseire, többek között a bérleti díj mértékére, a kiadás fajtáira.
Fenyődi Andrea képviselő: A rendelet-tervezet nem áll a rendelkezésükre.
Kramár Mihály polgármester: Javasolja a napirend elnapolását.
A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazatával meghozta az alábbi határozatát:
35/2011.(V.16.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló rendelet alkotását a következő
ülésig elnapolja.
Felkéri a polgármestert, hogy az ülést követően a rendelet-tervezetet a
képviselőknek küldje meg.
Felelős: polgármester

Határidő: a határozat szerint

4.) Nemzetközi távlovas verseny
Kramár Mihály polgármester: A Magyar Lovas szövetség Távlovagló és Távhajtó
Szakágának szakág elnöke Bányai Béla írásban megkereste az Önkormányzatot, hogy 2011.
szeptember 21-24.-e között nemzetközi távlovas versenyt rendez, mely érinti a települést is,
ezért kérik az önkormányzat hozzájárulását az utak igénybevételéhez.
A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazatával meghozza az alábbi határozatát:
36/2011.(V.16.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. szeptember
21-24.-e között a Magyar Lovas Szövetség Távlovagló és Távhajtó Szakága
(7151 Bonyhád, Pf. 102.) által Szlovákiával közösen megrendezésre kerülő
Kelet-Európai Távlovas Verseny elnevezésű távlovas versenyt erkölcsileg
támogatja, és a Kóspallaghoz tartozó a verseny útvonalát érintő közigazgatási
területek használatához hozzájárul.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal
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5.) Táboroztatás az iskola épületébe
Kramár Mihály polgármester: A nyár folyamán több csoport is jelezte a településen
táborozási igényét. A legelső csoport2011. június 16-21.-e között jön a településre, létszámuk
kb. 20-25 fő. A csoport igénybe szeretné venni a tagiskola tornatermét, valamint az étkezést.
A következő csoport csak sátorozásra a helyet kéri. Az étkezés igénybevétele esetén 1.500,Ft egész napos ellátás kerül a rendeletünkben foglaltaknak megfelelően kiszámlázásra, a
szállásért pedig 1.000,- Ft/fő/nap javasol. Kéri a véleményeket, javaslatokat.
A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazatával meghozta az alábbi határozatát:
37/2011.(V.16.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő–testülete hozzájárulását adja,
hogy a Börzsönyvidéki Bölcsőde, Óvoda, Iskola, EGYMI kóspallagi Fekete
Imre általános tagiskola épületét és annak udvarát nyári táboroztatásra kiadja.
Az egész napos étkezési díj az étkezési térítési díjakról szóló 5/2011.(V.17.)
hatályos rendeletnek megfelelően 1.500,- Ft/fő/nap, a szállás költségét pedig
1.000,- Ft/fő/napban állapítja meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően járjon
el.
Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

6.) Szobi Kistérségi Önkormányzatok Többcélú Társulás megállapodásának módosítása
Kramár Mihály polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. A
megállapodás egységes szerkezetbe foglalt és a szükséges aktuális módosítások átvezetésre
kerültek. Kéri a hozzászólásokat, egyben javasolja a társulási megállapodás jóváhagyását.
Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy a zárszámadás alapján Kóspallag településnek 2010.
évről 2.618 e Ft túlfizetése keletkezett.
A képviselő-testület hozzászólás nélkül 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
38/2011.(V.16.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szobi Kistérségi
Önkormányzatok Többcélú Társulás (2628 Szob, Szent Imre u. 12.)
megállapodását - egységes szerkezetbe foglalva – változtatás nélkül jóváhagyja
és elfogadja.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal
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7.) Börzsönyvidéki Bölcsőde, Óvoda, Iskola EGYMI kóspallagi Fekete Imre Általános
Tagiskola támogatási kérelme
Kramár Mihály polgármester: A kóspallagi tagiskola vezetője azzal a kéréssel fordult a
képviselő-testülethez, hogy a májusi ellátmánypénzét egészítse ki az önkormányzat, arra való
hivatkozással, hogy a tanév végén sok olyan kiadás is felmerül melyekre év közben nem volt
szükség (iskolai rendezvények, jutalomkönyvek, nyomtatóba festék stb.)
Fenyődi Andrea képviselő: Felajánlotta kéthavi tiszteletdíját, melyből már több mindent
beszereztek.
A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazatával meghozza az alábbi határozatát:
39/2011. (V.16. ) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Börzsönyvidéki
Bölcsőde, Óvoda, Iskola EGYMI Fekete Imre Általános Tagiskola kérelmének
helyt ad, és egyszeri 20.000,- Ft, azaz Húszezer forint összegű támogatást
biztosít a 2010. évi zárszámadáskor kimutatott elszámolás terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a kifizetésről gondoskodjon.
Felelős: polgármester

Határidő: 2011. május 31.

8.) dr. Kovács Judit gépkocsi használati költségtérítése
Kramár Mihály polgármester: Dr. Kovács Judit háziorvos gépkocsi használati kérelmet
nyújtott be, melyet a képviselő-testület 2011. április 01. napján megtartott testületi ülésén a
24/2011.(IV.1.) Kt. határozatával megállapított. Az átalányt 2011. április 1. napjától havonta
bruttó 10.000,- Ft összegben biztosítja. Dr. Kovács Judit szóban kérte és jelezte felé, hogy
2010. december 1. napjától visszamenőleg állapítsa meg részére a képviselő-testület a
gépkocsi átalányt, melyet kiküldetési rendelvény alapján kíván elszámolni. Javasolja a
határozat visszavonását és ennek megfelelően új határozat meghozatalát.
A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazatával meghozza az alábbi határozatát:
40/2011.(V.16.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2011.(IV.1.)
Kt. határozatát visszavonja és az alábbiak szerint dönt:
Kóspallag Község Önkormányzatának képviselő-testülete dr. Kovács Judit
háziorvosnak havonta bruttó 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint összegű gépkocsi
átalányt állapít meg 2011. április 1. napjától hivatalos saját gépjárművének
használatára.
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A költségtérítést kiküldetési rendelvényen kell elszámolni.
Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

9.) Falugyűléssel egybekötött közmeghallgatás időpontjának kijelölése
Kramár Mihály polgármester: Javasolja a közmeghallgatással egybekötött falugyűlés
kitűzését 2011. május 26. napjára 18.00 órakor a kultúrházban.
Napirendi pontok:

1.) Beszámoló a 2010. évi zárszámadásról
2.) Tájékoztató a 2011. évi költségvetésről
3.) Közmeghallgatás

Kéri a véleményeket, hozzászólásokat.
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazatával meghozza az alábbi határozatát:
41/2011.(V.16 ) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. május 26án 18.00 órakor közmeghallgatással egybekötött falugyűlést tart.
A közmeghallgatás helye: Művelődési Otthon (2625 Kóspallag, Kossuth Lajos
u.8.)
Napirend:

1.) Beszámoló a 2010. évi zárszámadásról
2.) Tájékoztató a 2011. évi költségvetésről
3.) Közmeghallgatás

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a falugyűléssel
egybekötött közmeghallgatásról a lakosságot a helyben szokásos módon
tájékoztassa.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

10.) Egyebek
10.1. A Kisinóci úton fát szeretnének kivágatni a patak medréből mert veszélyes.
Stefkó Imre alpolgármester: Hallotta a rádióban, hogy két településen is eltörölték a
súlyadót és ennek következtében megnőtt az iparűzési adó bevétel. Javasolja ennek
bevezetését.
Bahil Emilné dr. körjegyző: A gépjárműadó nem helyi adó, hanem központi adó, azt a
képviselő-testület nem törölheti el rendelettel. Fordítva lehetséges, mivel az iparűzési adó az
helyi adó azt a képviselő-testület vezeti be.
Fenyődi Andrea képviselő: Jelenleg az iskolában 14 gyerek van beíratva, de a tanév
indításakor már csak 13 gyerek lesz. Mi van akkor, ha nincs meg a létszám? Erről kértünk
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állásfoglalást a kistérségtől. Sürgős lenne a válasz, mert ha nem lesz meg a gyereklétszám,
akkor más megoldást kell keresni az iskola helybe tartása végett. Erről május 30-ig döntenünk
kell. Szóban azt a tájékoztatást kapta, hogy nem lesz gond.
Klein Tibor képviselő: A konyhával kellene kezdeni valamit.
Kramár Mihály polgármester: A beszállítóval leültünk beszélni. Olcsóbban nem tudja
biztosítani az árút. Az a gond, hogy hetente kevés az árumegrendelés, így nem biztos, hogy
kihozzák. Egy hónapra való élelmiszert a konyha nem tud megelőlegezni. Hetente 120 e Ft-os
számlák vannak kifizetve a beszállítónak.
Klein Tibor képviselő: Ki kell próbálni más vállalkozót, heti rendszerességgel tudnának
hozni az árút. Kéri a következő testületi ülésen tárgyalni.
Mivel több napirend, hozzászólás nem lévén a polgármester a képviselő-testületi ülést bezárja.

K.m.f.

Kramár Mihály
polgármester

Bahil Emilné dr.
körjegyző
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Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2011.(V.17.) rendelete
az étkezési térítési díjakról
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § és a 29/1993.(II.17.) Korm.
rendelet alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A képviselő-testület az étkezési költségek ellentételezésére az alábbi térítési díjakat állapítja
meg:
Óvodás gyermekélelmezés
Napközis gyermekélelmezés
- egész napos élelmezés
- menza (ebéd)
- tízórai
- uzsonna

475,- Ft/nap
635,- Ft/nap
415,- Ft/nap
110,- Ft/nap
110,- Ft/nap

Alkalmazotti
Engedélyezett vendég étkezők
Szociális étkeztetés
Egész napos engedélyezett vendég étkezők

550,- Ft/nap
690,- Ft/nap
480,- Ft/nap
1.500,- Ft/nap

(Az árak az Áfá-t is tartalmazzák.)
2. §
(1) Ez a rendelet 2011. június 1. napjától lép hatályba.
(2) A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti a 3/2009.(II.9.) rendelet az étkezési térítési
díjakról és az azt módosító 6/2010.(IV.8.) rendelet.
Kóspallag, 2011. május 16.
Kramár Mihály
polgármester

Bahil Emilné dr.
körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. május 17.

Bahil Emilné dr.
körjegyző
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