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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
___________________________________________________________________________ 
Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2011. szeptember 29. napján megtartott 
rendkívüli testületi üléséről. Az idő rövidsége miatt a képviselők telefonon keresztül kaptak 
meghívást. 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Köszönti a meghívott vendéget Galanits Bélánét a 
munkaszervezet vezetőjét, a képviselőket, a jegyzőasszony, a jegyzőkönyvvezetőt.  
Megállapította, hogy a testület határozatképes, mert a megválasztott 3 fő képviselőből 2 fő 
és az alpolgármester jelen van. 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet  a képviselő testület az alábbiak szerint 
egyhangúlag elfogad. 
 
Napirendi pontok: 
 
1.) Börzsönyvidéki Bölcsőde, Óvoda, Iskola EGYMI kóspallagi Fekete Imre Általános 
Tagiskola kérdése 
Előadó: Stefkó Imre alpolgármester 
(szóbeli előterjesztés) 
 
2.) Döntés a LEADER pályázat benyújtásáról 
Előadó: Stefkó Imre alpolgármester 
(szóbeli előterjesztés) 
 
3.) Pályázatíró megbízása 
Előadó: Stefkó Imre alpolgármester 
(szóbeli előterjesztés) 
 
4.) Falugyűlés időpontjának kitűzése 
Előadó: Stefkó Imre alpolgármester 
(szóbeli előterjesztés) 
 
5.) Egyebek 
 
 
1.) Börzsönyvidéki Bölcsőde, Óvoda, Iskola EGYMI kóspallagi Fekete Imre Általános 
Tagiskola kérdése 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Ismételten köszönti Galanits Bélánét a társulás munkaszervezet  
vezetőjét.  A képviselő-testület az iskola miatt aggódik, mert a létszám 11 főre csökkent. Ezért  
hívta  meg Galanits Bélánét, hogy mondja el mit lehetne tenni annak érdekében, hogy  
Kóspallagon megmaradjon az alsó tagozat. További probléma a normatívának a visszafizetési 
kötelezettségének veszélye. Ezekre a kérdésekre várja a választ a képviselő-testület. Kéri a 
munkaszervezet vezetőjét, hogy tájékoztassa a testületet.   
 
Galanits Béláné munkaszervezet vezetője: Köszöni a meghívást és annak a lehetőségét, 
hogy itt lehet. Már szó volt arról, hogy itt milyen problémák vannak, mivel 11 főre csökkent  
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az iskola létszáma. Tudni kell, hogy a létszámadatnál a kistérségi átlagot kell figyelembe 
venni, ami jelenleg még meg van. A rendszer, ahol ezt jelenteni kell elfogadta a 11 főt 
Kóspallag település vonatkozásában. Amennyiben ez még sem így lenne, akkor ez kb. 350 e 
Ft visszafizetési kötelezettséget jelent szeptember 1. napjától, december 31. napjáig. 
Megnézte az iskola féléves teljesítését 47 %-on áll. Takarékos gazdálkodással ezt az összeget 
ki lehet gazdálkodni.  
 
Stedra Gáborné képviselő: Mi a garancia arra, hogy a rendszer ezt elfogadta, akkor az jó is. 
Mi van akkor, ha ezt majd vissza kell fizetni? 
 
Galanits Béláné munkaszervezet vezetője: A 2012. évi költségvetési törvény tervezetét még 
nem ismerjük és nem került elfogadásra még az új nevelési törvény. Csak remélhetjük, hogy 
nem nyúlnak a létszámhoz. 
 
Stedra Gáborné képviselő: Tart attól, hogy jövőre nem születik kedvező törvény és ezt 
vissza kell fizetni. Azt is halotta, hogy jövőre már nem lesz nemzetiségi oktatás. 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Ha három hét múlva beiratkozna három gyerek, akkor azt 
utólag le lehet jelenteni? 
 
Galanits Béláné munkaszervezet vezetője: Jelenteni már nem kell, de pótigénylésként majd 
megtörténik az elszámolás. 
 
Stedra Gáborné képviselő: Mi van akkor ha a szülők elviszik a gyerekeket? 
 
Galanits Béláné munkaszervezet vezetője: Akkor nagy bajba vagyunk, mert térségi szinten 
nem lesz meg az átlaglétszám. De az csak akkor okoz problémát, ha nem térségen belül 
választ a szülő iskolát. Mindenesetre többet tud majd mondani, ha meglesz a költségvetési 
törvény tervezete, majd maga az elfogadott törvény, Ekkor kelleni újra összeülni és átbeszélni 
a kérdést. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Nagyon szeretnék, ha az iskola megmaradna. 
 
Stedra Gáborné képviselő: Nagyon tart attól, hogy további gyermekeket visznek el. Össze 
kellene hívni a szülőket, ahol egy kötetlen beszélgetés formájában tájékoztatnánk Őket a 
problémáról. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Ügyesen kell csinálni, hogy a szülők partnerek legyenek. 
 
Galanits Béláné munkaszervezet vezetője: Javasolja, hogy azokat a szülőket akik itt tartják  
a gyereküket kapjanak valamilyen támogatást. 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Már több ötlet van. Szeretné egy problémára felhívni még a 
figyelmet. Főleg azért, mert emiatt vitték el az egyik gyermeket a szülők. Tanítási idő alatt 
eltűnik a gyerek, a pedagógus tanítási idő alatt hazaküld egy elsős a gyereket, hogy vigye haza 
a macskát. 
 
Galanits Béláné munkaszervezet vezetője: Ez ügyben nem Ő az illetékes, javasolja az 
önkormányzatnak, hogy írásban keresse meg az intézmény igazgatóját, Járik Izabellát, hogy 
ki lehessen vizsgálni. 
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Stedra Gáborné képviselő: Arra nem gondolt a pedagógus, hogy a saját állása is veszélybe 
kerül? 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Ezt nem lehet szó nélkül, egy legyintéssel elintézni, 
mindenképpen felelősségre kell vonni. 
 
Stedra Gáborné képviselő: Javasolni kell a fegyelmi eljárás lefolytatását. 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Már nem egy mulasztást csinált. 
 
Stedra Gáborné képviselő: Oda kellene figyelnie a tagintézmény vezetőnek arra, hogy 
mennyi a létszám. A közoktatási társulási megállapodásban van egy olyan szakasz, mely 
értelmében ki kell kérni a képviselő-testület véleményét kinevezési ügyben. A testülettől ilyen 
véleményt nem kértek. Van egy új óvónő, annak az alkalmazása, hogy történt. 
 
Galanits Béláné munkaszervezet vezető: Csak a tagintézmény vezetők kinevezésénél van 
ilyen kötelezettség, de ekkor is csak véleményezési joga van a testületnek. 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Az óvodában nem tartják be a munkaidőt. 
 
Stedra Gáborné képviselő: Az óvónőnek a munkahelyén kell tartózkodni, a munkaidejét 
mindenkinek le kell dolgoznia. 
 
Galanits Béláné munkaszervezet vezető: Ez is munkáltatói hatáskörbe tartozó kérdés. Ilyen 
problémákat jelezni kell az igazgató nőnek. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Látja, hogy nagyon igyekszik az óvónő. Érzi az ellenállást vele 
szemben. 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Megköszöni a munkaszervezet vezetőjének a tájékoztatását. 
 
A képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

58/2011.(IX.29.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az 
alpolgármestert, hogy a Börzsönyvidéki Bölcsőde, Óvoda, Iskola EGYMI 
kóspallagi Fekete Imre Általános Tagiskola (2625 Kóspallag, Kossuth u. 2.) 
vezetőjének ügyét munkaügyi szempontból vizsgáltassa ki. 
 
Az általános tagiskolában történt eset: Az intézmény vezetője Molnárné Blaskó 
Rita tanítási idő alatt egy első osztályos tanulót, aki a település legvégén lakik, 
hazaküldött a gyermeknél lévő macska miatt, azzal, hogy vigye haza. Az ügy 
következményeként 1 fő első osztályos tanulót kiírattak a tagiskolából. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az eredményről tájékoztassa a képviselő-
testületet. 
 
Felelős: alpolgármester    Határidő: azonnal 
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2.) Döntés a LEADER pályázat benyújtásáról 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a LIADER pályázat 
keretén belül két helyszínre pályázatot tudnának beadni a sportolási és szabadidős 
tevékenység infrastruktúrájának fejlesztésére. A megpályázható összeg 2.700.000 Ft. A két 
helyszín pedig az iskola udvarán lévő pálya, illetve a sportpálya. Az elnyert összeget, 
sportöltöző bővítésére, illetve az iskola udvarán építésére, új vizesblokk kialakítására – mind 
a két helyszínen –, áram- és vízvételi lehetőség kialakítására, kültéri világításra, 
tereprendezésre, padok kialakítására, az iskola udvarán a pálya felújítására, kültéri pihenőhely 
kialakítására fordítanánk. A támogatás 100 %-os. A pályázat a működtetésre 5 éves 
kötelezettséget ír elő. 
 
A képviselő-testület a pályázatot megvitatta és 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

59/2011.(IX.29.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Közég Önkormányzatának Képviselő-testülete a LEADER 
támogatások keretein belül pályázatokat kíván benyújtani az alábbi célterületre 
(célterület azonosítója: 1 019 513): 
 
„Sportolási és szabadidős tevékenységek infrastruktúrájának fejlesztése” az 
iskolai sportcentrum kialakítása keretein belül az alábbiakra: 
- a futballpálya melletti sportöltöző bővítése, korszerűsítése: új vizesblokk 

kialakítása, 
- áram- és vízvételi lehetőség kialakítása épületen kívül, 
- kültéri világítás kialakítás 
- tereprendezés, padok kialakítása 
- az iskola udvarán levő sportpálya melletti öltöző építése és a vizesblokk 

kialakítása, 
- pályájának felújítása (salakozás) 
- kültéri pihenőhely kialakítása. 
 
Az igényelt összeget nettó 2.700.000,- Ft-ban állapítja meg, a támogatás 
mértéke 100 %-os. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon, és 
felhatalmazza ezzel kapcsolatos dokumentumok aláírásával. 
 
Felelős: alpolgármester   Határidő: 2011. október 27.  

 
 
3.) Pályázatíró megbízása 
 
Stefkó Imre alpolgármester: A pályázat másik fontos eldöntendő kérdése a pályázat 
megírására és ezt követően a fenntartási időszak feladatainak, monitoringának ellátására 
pályázatíró megbízása. A pályázatok 5 éves működtetést írnak elő. A legmegbízhatóbb 
pályázatíró a környéken az E-Eco System Tanácsadó, Környezetvédelmi és Kereskedelmi 
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Kft.. Székhelye Zebegény és Ferenczi Ernő ügyvezető képviseli. Sikeres pályázat esetén a 
sikerdíj bruttó 10 %. Javasolja a megbízását. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatokat hozza: 
 
 

60/2011.(IX.29.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatási kérelem 
megírásával, benyújtásával kapcsolatos szakértői feladatok ellátására, továbbá 
a sikeres pályázat esetén, annak támogatás-lehívásával kapcsolatos, valamint a 
fenntartási időszak feladatainak- monitoring- ellátására megbízza az E-Eco 
System Tanácsadó, Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft-t (2627 Zebegény, 
Csalogány út 1.). A Kft-t Ferenczi Ernő ügyvezető képviseli. 
 
Sikeres pályázat esetén az önkormányzat bruttó 10 %-os sikerdíjat fizet. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a megbízási szerződést a Kft-vel kösse meg és 
felhatalmazza annak aláírásával. 
 
Felelős: alpolgármester    Határidő:  azonnal 

 
 
4.) Falugyűlés időpontjának kitűzése 
 
Stefkó Imre alpolgármester: 2011. október 24-én 18.00 órakor falugyűlés megtartását 
javasolja az alábbi napirendi pontokra gondolt:  
 
1. Kóspallag Község Önkormányzatának beszámolója a III. n. éves gazdálkodásról 
2. Fekete Imre Általános Tagiskola működésének a megtárgyalása 
3. A „Legtakarosabb porta” díj elnyerése, oklevél átadása 
4. Tájékoztató a Falunapról 
5. Egyebek 
  
A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 

61/2011.(IX.29.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzata 2011. október 24-én 18.00 órai kezdettel 
falugyűlést tart a Művelődési Házban (2625 Kóspallag, Kossuth u. 8.). A 
falugyűlés napirendi pontjai: 
 
1. Kóspallag Község Önkormányzatának beszámolója a III. n. éves 
gazdálkodásról 
2. Fekete Imre Általános Tagiskola működésének a megtárgyalása 
3. A „Legtakarosabb porta” díj elnyerése, oklevél átadása 
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4. Tájékoztató a Falunapról 
5. Egyebek 
 
Felkéri az alpolgármestert, hogy a falugyűlés helyben szokásos kihirdetéséről 
gondoskodjon. 
 
Felelős: alpolgármester   Határidő: 2011. október 14. 
 
 

5.) Egyebek 
 
Stefkó Imre alpolgármester  beszámolója: 
- Szüreti bál lesz 2011. október 15-én szombaton, a tagiskola és a tagóvoda javára. 
- A ravatalozó mennyezete elkészült, még két fát ki kell vágni. 
- A Kisinóci úton a gallyak elégetése megtörtént. 
- Az orvosi rendelő előtt a lépcső elkészült. 
- A Deák Ferenc utcában betongyűrű ki lett szedve, ide egy híd lesz csinálva. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Hosszabb távon azon kellene gondolkodni, hogy valahol ki 
kellene alakítani a turistáknak egy olyan helyet, ahol le tudnának ülni.  
 
Stefkó Im re alpolgármester: Az Italboltnál a sitt el lett szállítva. 
- A játszótérről lefelé az árkok tisztítása elkezdődött. 
- A jövő hónaptól 3 fő 8 órában, 3 fő 4 órában fog dolgozni a közfoglalkoztatási program 
keretén belül. 
- A Web oldal fel lett töltve. 
- Pályázni lehet számítógépekre október 19. a határidő. 
 
Mivel több napirend, hozzászólás nem lévén az alpolgármester a képviselő-testületi ülést 
bezártja. 

 
 
 

K.m.f. 
                                        
 
                                                   
 
            Stefkó  Imre                                                                        Bahil  Emilné dr.  
           alpolgármester                                                                            körjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


