JEGYZŐKÖNYV
___________________________________________________________________________
Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2011. augusztus 11. napján megtartott
rendkívüli testületi üléséről. A képviselők az idő rövidsége miatt telefonon keresztül kaptak
meghívást.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint
Kramár Mihály polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, a körjegyző asszonyt, a
jegyzőkönyvvezetőt valamint az érdeklődőket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes,
mert a megválasztott képviselőből 4 fő és a polgármester jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, 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 3/2011.(II.16.) rendelet módosításáról
Előadó: Kramár Mihály polgármester
(írásbeli előterjesztés)
2./ Polgármester lemondó nyilatkozata
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(írásbeli előterjesztés)
3./ Hidegvérű Barátok Társasága által szervezett rendezvény megtárgyalása
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(szóbeli előterjesztés)
4./ Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatási kérelme
Előadó: Botos Katalin elnök
(szóbeli előterjesztés)
1./ Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011.(….) rendelete az
önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2011.(II.16.) rendelet módosításáról
Kramár Mihály polgármester: Az írásos anyagot a képviselők megkapták. Kéri akinek
hozzászólása, észrevétele van az tegye meg.
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet megvitatta és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotja:
Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2011.(VIII.12.) rendelete
az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2011.(II.16.) rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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2./ Polgármester lemondó nyilatkozata
Stefkó Imre alpolgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Kramár Mihály
polgármester 2011. augusztus 11. napján kelt és aláírt levelében lemondott polgármesteri
tisztségéről. Felolvassa a lemondó nyilatkozatot.
Bahil Emilné dr. körjegyző: A tisztség az írásbeli nyilatkozat aláírásának napjával szűnik
meg. Lényeges még, hogy a lemondás nem vonható vissza.
A Helyi Választási Bizottságot a lemondástól számított 30 napon belül kell összehívni és négy
hónapon belül az időközi választást meg kell tartani. Az SZMSZ szerint a polgármester
akadályoztatása esetén alpolgármester helyettesíti.
A képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul veszi.
3./ Hidegvérű Barátok Társasága által szervezett rendezvény megtárgyalása
Stefkó Imre alpolgármester: 2011. augusztus 20.-án a Hidegvérű Barátok Társasága
rendezvényt szervez a Sportpályán. Ki adta ki a területet, miért nem döntött a képviselőtestület.
Kramár Mihály polgármester: Megkereste őt levélbe a társaság, ezt követően kikérte a
képviselők véleményét és engedélyezte a sportpálya használatát.
Stefkó Imre alpolgármester: Testületi ülés elé kellett volna hozni. Javasolja, hogy kérjenek
bérleti díjat, ne csak ingyen kapják meg a helyszínt. Dönteni kellene a bérleti díjról. Nem csak
a sportpályát kívánják használni, ott még van egy jó nagy terület. Természetesen a
bérbeadásról szerződést kell készíteni. Javasolja a szervező meghívását holnapra, ahol
megbeszélésre kerülnének a feltételek.
Bahil Emilné dr. körjegyző: Szeretné felhívni a képviselő-testület figyelmét, hogy már csak
egy hét van a megrendezésig.
Stedra Gáborné képviselő: Azt semmiféleképpen nem szeretné, ha a szervező elállna a
megrendezéstől.
Klein Tibor képviselő: Kb. 35000 m2 területről van szó.
Fenyődi Andrea képviselő: Nagyon általános a kérelem megfogalmazása és ugyanilyen az
engedélyezés.
Stedra Gáborné képviselő: Mindenképpen rögzíteni kell a terület eredeti állapotban történő
visszaadását, a használt áram és víz kiszámlázását, a keletkezett károkért való helytállást,
valamint a területért 7-8 Ft/m2-es ár megfizetését. Amennyiben a szervező a területért az árat
nem tudja megfizetni, csökkentéséhez hozzájárul, mert nem szeretné, ha ez a rendezvény
elmaradni, hisz tavaly is nagy sikert aratott. Kéri aki tud vegyen részt az egyeztető
tárgyaláson.
A képviselő-testületet a napirendi pontot megvitatja és 4 igen 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
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49/2011.(VIII.11.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Stefkó Imre alpolgármestert, hogy 2011. augusztus 12. 9.00 órára egyeztető
tárgyalás hívjon össze a Hidegvérű Barátok Társasága (2624 Szokolya, Dózsa
György u. 40.) által 2011. augusztus 20. napjára szervezett IV. rönkhúzó
verseny és hidegvérű találkozó ügyében.
Az egyeztető tárgyalás fő kérdése a terület bérbeadása és a szervezőt terhelő
kötelezettségek, a bérleti szerződés, melyre az alábbi szempontokat javasolja:
- terület eredeti állapotban történő visszaadása,
- eső esetén a sportpálya használatának megtíltása,
- a használt áram és vízfogyasztás megtérítése,
- a keletkezett károkért való helytállás rögzítése,
- a területért ár megállapítása.
A képviselős-testület felkéri az alpolgármestert, hogy az egyeztető tárgyalást
úgy irányítsa, hogy a szervező a rendezvény megtartásától ne álljon el,
viszonyt az önkormányzat érdekeit képviselje.
Felelős: alpolgármester

Határidő: azonnal

4./ Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatási kérelme
Botos Katalin kisebbségi elnök: A testületi ülést megelőzően volt a Szlovák Kisebbségi
Önkormányzatnak az ülése, ahol elfogadták a féléves beszámolót, és tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy nem kapták meg a feladattípusú támogatást, ezért nem tud működni az
önkormányzat. Kéri az önkormányzat segítségét, azért, hogy a Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat működőképességét megőrizhesse. Évvégéig kb. 200 e Ft támogatásra lenne
még szükségük.
A képviselő-testület a javaslatot megvitatja és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
50/2011.(VIII.11.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szlovák
Kisebbségi Önkormányzat kérésének helyt ad és 200.000,- Ft – azaz
Kettőszázezer forint – támogatást nyújt működéséhez.
Felkéri az alpolgármestert, hogy az átutalásról gondoskodjon.
Felelős: alpolgármester

Határidő: 2011. szeptember 15.
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Több napirendi pont nem lévén Kramár Mihály polgármester az ülést bezárja.
K.m.f.

Stefkó Imre
alpolgármester

Bahil Emilné dr.
körjegyző
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Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2011.(VIII.12.) rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.16.) 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./ Korm. rendeletben meghatározottakat, a 2011. évi költségvetést az alábbi szerint módosítja.
1. §
A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzatának
Bevételi főösszege
Működési hiánya
Kiadásainak főösszege

77.217 e Ft-ról 84.837 e Ft-ra
5.638 e Ft-ról
0 e Ft-ra
82.855 e Ft-ról 84.837 e Ft-ra módosul.

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
2. §
A 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Eredeti módos.
előirányzat
42.650 42.650
7.388 7.388
35.262 35.262
6.700 6.700
28.112 28.112
24.612 24.612
3.500 3.500
450
450

I. Működési bevétel
1.1. Intézményi működési bevétel
2. Sajátos működési bevételek
2.1. Helyi adók
2.2. Átengedett központi adók
SZJA
Gépjármű adó
2.3. bírság, pótlék, egyéb sajátos
II. Támogatások
2.1.1. Normatív hozzájárulás
2.1.2. Egyéb központi
2.1.3. Rendszeres szoc.
2.1.4. ÖNHIKI
2.1.5. Prémiumévek program

8.451
7.451

8.451
7.451

1.000

1.000

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
3.1.1. Önkorm.vagyon bérbeadása
3.1.2. Lakáshozjut. törl. részl.

1.200
1.000
200

1.200
1.000
200

IV. Támogatásértékű működési bevétel
4.1. Közhasznó foglalk. átvett
4.2. Támog.értékű szlovák kisebbs. ök.
4.3. Prémiumévek program

12.914
1.793
239
1.662

V. Támogatásértékű felhalm. bevétel
5.1. Hivatal akadálymentesítése

12.000 12.000

VI. Előző évi pénzmaradvány
6.1. Szlovák kisebbségi önk.
6.2. Önkormányzat
VII. Hitelek
5.1. Működési célú hitelfelvétel
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
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Javasolt
módos.
23
-

23

-

23
23

7.622
99
759
5.600
1.164

16.073
7.451
99
1.759
5.600
1.164
1.200
1.000
200

12.914 - 1.662
1.793
239
1.622 - 1.662
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Módosított
előirányzat
42.627
7.388
35.239
6.700
28.089
24.589
3.500
450

11.252
1.793
239
12.000

1.683

1.685

2 e Ft
1.683 e Ft
5.638

5.638 - 5.638

82.855 82.855

1.982

84.837
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II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
3. §
A 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Eredeti módos. Javasolt
előirányzat
módos.

Módosított
előirányzat

I. Működési kiadások
1.1. Személyi juttatások
1.2. Munkaadói járulék
1.3. Dologi kiadások
1.4. Társadalmi és szoc.pol.juttatás
1.5. Működési célú pénzeszköz átadás

69.655
20.776
5.308
22.908
2.100
18.563

71.637
20.776
5.308
24.890
2.100
18.563

II. Felújítás és felhalmozási kiadás
2.1. Akadálymentesítés

13.200 13.200

13.200

KIADÁS ÖSSZESEN:

82.855 82.855 1.982

84.837

69.655
20.776
5.308
22.908
2.100
18.563

1.982
1.982

4. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. évre kell alkalmazni.
Kóspallag, 2011. augusztus 11.

Stefkó Imre
alpolgármester

Bahil Emilné dr.
körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. augusztus 12.

Bahil Emilné dr.
körjegyző
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