JEGYZŐKÖNYV
___________________________________________________________________________
Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2011. augusztus 30. napján megtartott
testületi üléséről.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint
Stefkó Imre alpolgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, a szlovák kisebbség
elnökét, a körjegyző asszonyt, valamint a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, mert a megválasztott képviselőből 3 fő és az alpolgármester 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.) Könyvtár beszámolója
Előadó: Szabó Ödönné megbízott könyvtáros
(szóbeli előterjesztés)
2.) Kóspallag Község Önkormányzatának helyi hulladékgazdálkodási terve
Előadó: Stefkó Imre alpolgármester
(szóbeli előterjesztés)
3.) Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011.(…) rendelete az
állattartás helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: Stefkó Imre alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)
4.) Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2011.(…)
közterület használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról
Előadó: Stefkó Imre alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

rendelete a

5.) Hivatal akadálymentesítési pályázatának ügye
Előadó: Stefkó Imre alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)
6.) Közmunkások alkalmazása a téli időszakra
Előadó: Stefkó Imre alpolgármester
(szóbeli előterjesztés)
7.) Közintézmények részére tűzifavásárlás
Előadó: Stefkó Imre alpolgármester
(szóbeli előterjesztés)
8.) Óvoda-iskola nyitva tartása a gázszünet idején
Előadó: Stefkó Imre alpolgármester
(szóbeli előterjesztés)
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9.) 2011. augusztus 12. napján történt események megtárgyalása
Előadó: Stefkó Imre alpolgármester
(szóbeli előterjesztés)
10.) Az önkormányzatnál adminisztrátor alkalmazása
Előadó: Stefkó Imre alpolgármester
(szóbeli előterjesztés)
11.) Egyebek
• DMRV tájékoztatója
• Katasztrófavédelem tájékoztatója
Stefkó Imre alpolgármester beszámolója az elmúlt időszakban történt intézkedésekről.
• 45 liter benzint vásárolt, mely szükséges volt a fűnyíráshoz,
• 25 liter gázolajat vásárolt,
• 8 m3 fa lett szállítva a Művelődési házba,
• 8 m3 fa még kell az orvosi rendelőbe,
• Az iskolánál, óvodánál, szolgálati lakásoknál, a temetőben le lett nyírva a fű.
• Az iskola étkezője le lett glettelve, ki lett meszelve, az iskolában még van meszelni
való.
• A ravatalozó beázott, leesett a vakolat, ki lett cserélve a cserép, meg kell csinálni, de
ez nem kevés pénz.
• A temetőben a ravatalozónál ki kellene vágni két darab fenyőfát.
• A Kisinóci úton a favágás megtörtént, társadalmi munkában a fát beszállítatja az
udvarra.
A képviselő-testület a beszámolót határozathozatal nélkül elfogadta és tudomásul vette.
1.) Könyvtár beszámolója
Stefkó Imre alpolgármester: A képviselő-testület kérésére a könyvtáros elkészítette a
beszámolóját és felkéri mondja el.
Szabó Ödönné könyvtáros: Megkapta a képviselő-testületi kivonatot, tudomása szerint még
egy könyvtárostól sem kértek eddig beszámolót. 2009. november 19. napjától vezeti a
könyvtárat. 541 db könyv került selejtezésre, jelenleg 4720 könyv van a könyvtárban. A két
év alatt fejlesztés nem történt. A könyvtárállomány elavult, a sikeres könyvekből egyáltalán
nincs. A bélyegző használhatatlan, telefonkapcsolat nincs. A minimális feltételek sincsenek
meg a könyvtár működéséhez. Több éves kintlévőségek vannak. Szakmailag rendbe kellene
tenni a könyvtárat. Az iskola és a könyvtár kapcsolata jó. A könyvtár látogatottsága az
alábbiak szerint alakul:
•
•

2010. évben 33 fő iratkozott be, 160 db könyvet kölcsönöztek ki,
2011. évben 40 fő iratkozott be, 84 db könyvet kölcsönöztek ki.

Mást elmondani nem kíván, a kérdésekre szívesen válaszol.
Stefkó Imre alpolgármester: Azt olvasta, hogy Kóspallagon nincs könyvtár.
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Szabó Ödönné könyvtáros: A statisztikát minden évben elkészítik és elküldik a KSH-nak.
Először le kellene selejtezni a sok elavult könyvet, ehhez kellene egy szakember.
Stefkó Imre alpolgármester: Van egy ismerőse, aki felajánlott 400-500 db könyvet, ingyen.
Fenyődi Andrea képviselő: Először selejtezni kellene. A statisztika folyamatos, vagy új
sorszámmal indul?
Szabó Ödönné könyvtáros: Minden évben fel kell venni, újra indítani.
Stefkó Imre alpolgármester: Felkéri a könyvtárost, hogy írjon fel kb. 15 db keresett, sikeres
könyvet, azokat beszerzik. Felveszi a kapcsolatot egy könyvtárossal, hogy jöjjön ki segíteni a
selejtezésbe, megkérdezi mennyiért vállalná.
A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazatával meghozza az alábbi határozatát:
51/2011.(VIII.30.)Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Ödönné
szóbeli beszámolóját elfogadja.
Hozzájárul a könyvállomány bővítéséhez és az ehhez szükséges pénzt a 2011.
évi költségvetésből biztosítja.
A könyvtár selejtezését és a könyvállomány rendbe tételét szakember
bevonásával kívánja megoldani.
Megbízza az alpolgármestert, hogy gondoskodjon a szakember megbízásáról és
a könyvek beszerzéséről.
Felelős: alpolgármester

Határidő: 2011. október 31.

2.) Kóspallag Község Önkormányzatának helyi hulladékgazdálkodási terve
Stefkó Imre alpolgármester: A településnek nem találják a helyi hulladékgazdálkodási
tervét és ez problémát okoz az olyan pályázatoknál, amelynek feltétele a
hulladékgazdálkodási terv.
Bahil Emilné dr. körjegyző: A hulladékgazdálkodási terv a kistérség keretén belül került
elkészítésre, mely 2004-2009 időszakra szólt. A Zöldhíd keretén belül kerülne kidolgozásra és
új hulladékgazdálkodási terv, ami folyamatban van. Mivel jelenleg nincs meg a terv, felveszi
a kapcsolatot a készítő céggel egy másolati példány beszerzése miatt és majd tájékoztatja a
testületet, hogy mit intézett.
A képviselő-testület a tájékozatót tudomásul vette.
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3.) Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011.(…) rendelete az
állattartás helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása
Stefkó Imre alpolgármester: Kéri a körjegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a hatályba lévő önkormányzati rendeletről
Bahil Emilné dr. körjegyző felolvassa a rendelet pontjait.
Stedra Gáborné képviselő: Úgy látja szabályozva vannak a lényeges kérdések. Fontosnak
tartja a lakosság tájékoztatását arról mi minősül szabálysértésnek.
Klein Tibor képviselő: Javasolja egy kivonat elkészítését és ennek kiplakátolását.
A képviselő-testület határozathozatal nélkül felkéri a körjegyzőt, hogy a rendelet
kivonatolását végezze el.
4.) Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2011.(…)
közterület használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról

rendelete a

Stefkó Imre alpolgármester: A rendelettel kapcsolatban szintén az a kérés, hogy ismertesse
a körjegyző asszony a rendeletet.
Bahil Emilné dr. körjegyző felolvassa a rendelet pontjait.
Klein Tibor képviselő: Itt is javasolja a kivonatolást és fel kell hívni a lakosság figyelmét
különösen a szabálysértésre.
Stedra Gáborné képviselő: Javasolja, hogy a környezet védelméről szóló rendeletet is
kivonatoljuk, valamint módosítását is javasolja vasárnap reggel 8 óráig ne lehessen ipari
zajjal, vagy hangos tevékenységgel kapcsolatos munkát végezni.
A képviselő-testület 3 igen, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:
52/2011.(VIII.30. ) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának képviselő-testülete a környezet
védelem helyi szabályairól szóló 16/2008.(XII.10.) rendelet módosításáról
döntött az alábbiak szerint:
A R 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Tilos a község belterületén erős zajjal járó ipari tevékenység, zajt keltő
munkák (fűnyírógép, kapálógép, betonkeverő, fűrészgép stb.) végzése este
21.00 óra és reggel 6.00 óra közötti időszakban, kivételt képez vasárnap, mely
napon e tevékenységek este 21.00 óra és reggel 8.00 óra közötti időszakban
esik korlátozás alá.
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Felkéri a körjegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet a döntésnek megfelelően
készítse el, és társadalmi egyeztetéséről gondoskodjon.
Felelős: alpolgármester, körjegyző

Határidő: következő testületi ülés

5.) Hivatal akadálymentesítési pályázatának ügye
Stefkó Imre alpolgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat
komplex akadálymentesítési pályázat ügyében hiánypótlás érkezett a VÁTI-tól. Ezzel együtt
elküldésre került az elfogadó nyilatkozat. Be kellett küldeni a jogerős építési engedélyt.
Stedra Zsuzsanna képviselő: Elő, vagy utófinanszírozású a pályázat?
Bahil Emilné dr. körjegyző: Utófinanszírozású.
Klein Tibor képviselő: Nem tartja jó ötletnek a belső parkolót.
Bahil Emilné dr. körjegyző: Már nem lehet rajta változtatni, jogerős az építési engedély. A
belső parkoló csak a mozgássérült embereknek lesz kiépítve és ezt minél közelebb kell hozni
a feljáróház.
A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
6.) Közmunkások alkalmazása a téli időszakra
Stefkó Imre alpolgármester: Javasolja, hogy vegyenek fel egy embert a téli időszakra, mert
így nincs megoldva a fűtés az intézményekben. Javasolja, hogy szeptember 15. napjától 2011.
december 31. napjáig 1 fő 8 órában való foglalkoztatását.
A képviselő-testület 3 igen, 1 nem szavazatával meghozza az alábbi határozatát:
53/2011. (VIII.30. ) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények
fűtésének biztosítása miatt 1 fő alkalmazásáról döntött 2011. szeptember 15.
napjától 2011. december 31. napjáig, 8 órában. A fedezetést a 2011. évi
költségvetésből a bérmaradvány terhére biztosítja.
Felkéri az alpolgármestert, hogy 1 fő alkalmazásához szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: alpolgármester

Határidő: 2011. szeptember 14.

5

7.) Közintézmények részére tűzifavásárlás
Stefkó Imre alpolgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy 8 m3 tűzifát
rendelt az Ipoly Erdő Zft. Nagymarosi Erdészetétől, de még szükség van 8 m3-re az
intézmények fűtés rásegítéséhez, ehhez kéri a hozzájárulást.
A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazatával meghozza az alábbi határozatát:
54/2011.(VIII.30.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények
fűtésének biztosítására, az Ipoly Erdő Zrt. Nagymarosi Erdészettől (2626
Nagymaros, Fő tér 1.) 8 m3 megrendelt tűzifát tudomásul vette és további 8
m3 megrendeléséről döntött. A tűzifa ára nettó 17.500,- Ft, melyet a 2011. évi
költségvetésből biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a további megrendelésről és a kifizetésről
gondoskodjon.
Felelős: alpolgármester

Határidő: folyamatos

8.) Óvoda-iskola nyitva tartása a gázszünet idején
Stefkó Imre alpolgármester: 2011. szeptember 6. napjától szeptember 9. napjáig gázszünet
lesz, így az óvodában nem lehet főzni. Javasolja, hogy Nagy László vállalkozót bízzák meg a
leves főzésével, a második ételt pedig meg tudják sütni, mivel a sütő villany. A vállalkozó
rendelkezik a szükséges engedélyekkel.
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazatával meghozza az alábbi határozatát:
55/2011.(VIII.30.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Nagy
László vállalkozót, hogy a településen 2011. szeptember 6-tól 2011.
szeptember 9. napjáig a gázszolgáltatás szüneteltetése idejére az
Önkormányzati Konyha (2625 Kóspallag, Szent István u. 22.) részére az
ebédhez szükséges levest készítse el.
Felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a szerződést a vállalkozóval kösse meg.
Felelős: alpolgármester

Határidő: 2011. szeptember 5.

9.) 2011. augusztus 12. napján történt események megtárgyalása
Stefkó Imre alpolgármester: A Hidegvérű Barátok Társaság képviselője és az önkormány
között történt megbeszélésről olyan információk kerültek ki, ami nem is úgy történt.
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Minősítetlen viselkedést tanúsítottak a jelenlevők és olyan dolgok hangzottak el, ami nem
megengedhető. Nem kíván feljelentést tenni, de véleménye szerint erről feljegyzést kell
csinálni.
Bahil Emilné dr. körjegyző: Aki jelen volt az mondja el mi hangzott el és ez alapján kell
elkészíteni a feljegyzést. A jelenlevők majd ezt aláírják.
10.) Az önkormányzatnál adminisztrátor alkalmazása
Stefkó Imre alpolgármester: Meg kell oldani egy adminisztrátort, aki segít ebben az
átmeneti időben feladatainak ellátását. Vállalkozása mellett nem tud állandóan itt lenni.
Bahil Emilné dr. körjegyző: Köztisztviselőt nem tud biztosítani, erre a feladatra nincs is
szükség köztisztviselőre. A körjegyzőség ügyrendje tartalmazza az ügyfélfogadást,
amennyiben a jelenlegi egyébként a jogszabályoknak megfelelő működéssel nem ért egyet a
testület közös képviselő-testületi ülésen kell majd ezt napirendre tűzni. Addig az
önkormányzat alkalmazzon egy embert.
Stedra Gáborné képviselő: Javasolja, hogy Koltai Beáta Diánát vegyék fel erre a feladatra,
aki ellátná az adminisztratív munkát 4 órába.
A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazatával meghozza az alábbi határozatát:
56/2011.(VIII.30.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember
01. napjától 2011. október 06. napjáig alkalmazza Koltai Beáta Diána 2625
Kóspallag, Szent István út 23. szám alatti lakost az alpolgármester
adminisztratív feladatainak segítésére, megbízási szerződés alapján.
A megbízási díj a minimálbér időarányos része. A megbízási díjat a 2011. évi
költségvetésből biztosítja.
Felkéri az alpolgármestert, hogy a szerződést kösse meg és írja alá.
Felelős: alpolgármester

Határidő: azonnal

Botos Katalin kisebbség elnöke: Ki kellene használni az iskolát, gyerekeket lehetne
ide hozni, egy bentlakásos intézményt csinálni. Az időseket összefogni, napközi otthont
csinálni.
11.) Egyebek
• DMRV tájékoztatója
• Katasztrófavédelem tájékoztatója
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Stefkó Imre alpolgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megkereste a DMRV,
mert önkormnyzati tulajdonú szivattyúk javítását végezték el. Május hónapban két átemelő
szivattyú hibásodott meg, melynek javítási költsége 1.541 e Ft + Áfa. Kérik a költség
megosztásáról a választ. A tárgyalások folynak, majd az eredményről tájékoztatja a testületet.
- A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól érkezett megkeresés, melyben kérték a
szirénák felülvizsgálatát, mely megtörtént.
Stedra Gáborné képviselő: Stefkó Imre polgármester lemondása óta viszi a falu ügyeit,
milyen lehetőség van a költségek elszámolására?
Bahil Emilné dr. körjegyző: A tisztségével felmerült költségeket elszámolhatja, ideértve az
üzemanyagot is. Ezek a költségeket számlával lehet elszámolni.
Mivel több napirend, hozzászólás nem lévén az alpolgármester a képviselő-testületi ülést
bezárja.
K.m.f.

Stefkó Imre
alpolgármester

Bahil Emilné dr.
körjegyző
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