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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
___________________________________________________________________________ 
Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. március 13. napján megtartott 
testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Stefkó Imre polgármester :  Köszönti   a   megjelent képviselőket,  alpolgármester  asszonyt, 
jegyzőnőt, jegyzőkönyvvezetőt, valamint a  meghívott vendégeket dr. Nagy László 
rendőrkapitányság vezetőjét és Kiss  Sándor őrsparancsnokot, akik a Verőcei Rendőrőrstől  
jött.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert az 5 tagú testületből 5 fő jelen 
van. 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület 4 igen, 1 nem szavazatával elfogad az 
alábbiak szerint: 
 
Napirend: 

1. Váci Rendőrkapitányság 2011. éves beszámolója 
 Előadó: Stefkó Imre polgármester 
 (írásbeli előterjesztés) 
2. Kistérségi Többcélú Társulás Közoktatási megállapodásának módosítása 
 Előadó: Stefkó Imre polgármester 
 (írásbeli előterjesztés) 
3. Börzsönyvidéki Bölcsőde, Óvoda, Iskola EGYMI kóspallagi Csiga-biga tagóvoda 

intézményvezetőjére javaslattétel  
 Előadó: Stefkó Imre polgármester 
 (szóbeli előterjesztés) 
4. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi önkormányzati Társulás megállapodásának módosítása 
 Előadó: Stefkó Imre polgármester 
 (írásbeli előterjesztés) 
5. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi önkormányzati Társulás SZMSZ módosítása 
 Előadó: Stefkó Imre polgármester 
 (írásbeli előterjesztés) 
6. 2011. évi beszámoló a honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi 

tevékenységekről 
 Előadó: Stefkó Imre polgármester 
 (írásbeli előterjesztés) 
7. Önkormányzati Konyhára kiírt élelmezésvezető pályázat elbírálása 
 Előadó: Stefkó Imre polgármester 
 (szóbeli előterjesztés) 
8. Kóspallag Márianosztra védőnői állás betöltésének kérdkése 
 Előadó: Stefkó Imre polgármester 
 (szóbeli előterjesztés) 
9. Közalkalmazottak kérelme Erzsébet utalvány megállapítása tárgyában 
 Előadó: Stefkó Imre polgármester 
 (írásbeli előterjesztés) 
10. Egészségügyi dolgozók kérelme  
 Előadó: Stefkó Imre polgármester 
 (írásbeli előterjesztés) 
11. Művelődési ház átépítésének megtárgyalása 
 Előadó: Stefkó Imre polgármester 
 (szóbeli előterjesztés) 
12. Íjásznap megtárgyalása 
 Előadó: Stefkó Imre polgármester 
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 (szóbeli előterjesztés) 
13. Tájékoztató a pályázatok állásáról 

- Önkormányzati ügyfélszolgálat komplex akadálymentesítése 
- Startmunkaprogram 

 Előadó: Stefkó Imre polgármester 
 (szóbeli előterjesztés) 
14. Tájékoztató a talajterhelési díjról 
 Előadó: Stefkó Imre polgármester 
 (írásbeli előterjesztés) 
15. Kóspallagi 303 helyrajzi számú ingatlan megosztása 
 Előadó: Stefkó Imre polgármester 
 (szóbeli előterjesztés) 
16. Nyári szünetben szállás és étkezés biztosítása táborozó gyermekek részére 
 Előadó: Stefkó Imre polgármester 
 (szóbeli előterjesztés) 
17. Egyebek 
 - Étkezési térítési díja 
 - Zebegény Polgármesteri Hivatal helyettesítéssel történő ellátása 
18. Zárt ülésen: Szociális tűzifa kérelmek elbírálása 
 Előadó: Stefkó Imre polgármester 
 (írásbeli előterjesztés) 

 
 
1. Váci  Rendőrkapitányság  2011. évi  beszámolója 
 
Stefkó Imre polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Minden évben a 
Váci Rendőrkapitányság beszámolási kötelezettségének eleget tesz, és erre meghívást kap a 
Verőcei Rendőrőrs parancsnoka is, aki külön tájékoztatja a testületet a településre 
vonatkozóan a közbiztonsági helyzetről. Kéri a rendőrkapitányság vezetőjét Dr. Nagy László 
urat, tegye meg kiegészítését, valamint a testület tagjait, ha van kérdés tegyék fel. 
 
Dr. Nagy László r. kapitányságvezető: Szeretné elmondani, hogy a településen csak 13-17 
eset fordult elő az elmúlt évben és ez jónak mondható. Legjellemzőbb a falopások. A verőcei  
rendőrőrs teszi a dolgát, a tavalyi évben sem volt rosszabb a munkájuk mint eddig. 
 
Kiss Sándor r. őrsparancsnok: Nincs az írásos anyaghoz hozzáfűzni valója. 
 
Klein Tibor képviselő: Kér egy személyes találkozót a kapitányságvezetőjétől. 
 
Stefkó Imre polgármester: Kapott egy tájékoztatót, hogy a Váci utcából valakik lézereznek, 
ezáltal a repülőgépek veszélyben vannak. 

 
Kiss Sándor r. őrsparancsnok: Ezt csak megerősíteni tudja, kapott egy megkeresést erről a 
légiirányítóktól. Kéri a segítséget a testületi tagoktól is, hogy akinek van tudomása erről, az 
segítse a rendőrség munkáját, mert nagyon komoly problémát tud okozni ez a lézer, 
megzavarja a gép műszereit. 
 
Stefkó Imre polgármester: Köszöni a kiegészítést, a választ és a részvételt. 

 
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta és 5 igen egyhangú szavazatával 
meghozza az alábbi határozatát. 
 
                            

15/2012.(III.13.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váci Városi 
Rendőrkapitányság (2600 Vác, Zrínyi út 7.) 2011. évi működéséről szóló 
beszámolót változtatás nélkül elfogadja. 
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2. Kistérségi Többcélú Társulás Közoktatási megállapításának módosítása 
 
Stefkó Imre polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. A Társulásban 
bekerült Hont település is, akik a gyerekeket a Szokolyi Alajos Tagiskolában oktatnák, ezért 
került módosításra a közoktatási megállapodás.   
A Csiga-biga tagovódánk költségvetése már el lett fogadva, 465 e Ft-tal jelent több kiadást az 
intézményvezető kinevezése. A tanács ülésén elfogadták a képviselő-testület igényét az 
intézményvezető kinevezésére, a pályázat kiírásra került, csak az önkormányzatnak kell a 
fedezetet biztosítani. 
 
Klein Tibor képviselő: Melyik testületi ülésen döntött a testület erről az igényről? 
 
Stefkó Imre polgármester: Meg lett szavazva valamelyik testületi ülésen. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Van róla testületi határozat, így kerülhetett csak a Kistérségi 
Tanács elé. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: A képviselő úr vegyen a tiszteletdíjából egy számítógépet. 
Sok dolog kimegy a testületi ülésekről, amit az orvosi rendelőben beszélnek meg, mert a 
képviselő úrnak nincs saját email címe, a testvére email címére mennek ki a levelek. 
 
Klein Tibor képviselő: Ez gyanúsítás volt. Őt ne gyanúsítsa meg senki. A tiszteletdíját meg 
arra költi, amire akarja. Ő egy szegény ember, nem tud számítógépet venni magának. 
 
Stefkó Imre polgármester: Ha nem csinál saját email címet a képviselő úr, akkor nem fogja 
megkapni az írásos anyagot. 
 
Klein Tibor képviselő: Írásban kéri kiküldeni az anyagokat. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Jogos a kérés, ha nincs internet címe, akkor írásban kell 
kiküldeni az anyagokat.  
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Teljesen kiskirálynak érzi magát a képviselő úr. 
 
Klein Tibor képviselő: Ez nem kiskirályság. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Mi legyen a megoldás? 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a zárt ülés anyagát a 
mai ülésre is postai úton kapta meg a képviselő-úr, csak a nyilvános ülés anyaga ment email-
en. Természetesen az anyag ezt követően postai úton kerül kézbesítésre a képviselő úrnak. 
 
A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazatával meghozza az alábbi határozatát. 
 
 

16/2012.(III.13.) Kt. határozat 
 
Kóóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a A Szobi 
Kistérség Önkormányzatinak Többcélú Társulása Tanácsa 2011. október 18.-
án hozott döntésének megfelelően a Szobi Kistérség Önkormányzatainak 
Többcélú Társulása (2628 Szob, Szent Imre u. 12.) egységes szerkezetben 
foglalt, a közoktatási feladatokat ellátó intézményekről szóló megállapodását 
jóváhagyja és változtatás nélkül elfogadja. 

 
 
3. Börzsönyvidéki Bölcsőde, Óvoda, Iskola EGYMI kóspallagi Csiga-biga tagóvoda 
intézményvezetőjére  javaslattétel 
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Stefkó Imre polgármester: Az igazgató asszony kereste meg az önkormányzatot, hogy 
tegyen javaslatot a tagintézmény vezetőjére. Ki legyen az intézményvezető?  
 
Fenyődi Andrea képviselő:  Amíg nincs kiírva a pályázat addig ebben a kérdésben nem lehet   
dönteni. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Felvette a kapcsolatot az igazgatónővel, aki tájékoztatta, hogy 
létszámbővítés szóban sem jöhet. Tehát jogviszonyban lévő óvodai dolgozó esetén lesz 
eredményes a pályázat. A mielőbbi intézményvezetői megbízás érdekében kérte már most a 
véleményt. 
 
Stefkó Imre polgármester: Egy óvónőnek van meg a végzettsége. Labuda Józsefnéra 
gondolt, mivel minden iskolája meg van. 
 
Klein Tibor képviselő. Ez most milyen döntés? 
 
Stefkó Imre polgármester: Most ezen mit nem lehet érteni? 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Javasolja, hogy egy elvi állásfoglalást adjon a képviselő-
testület. 
 
A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazatával meghozta az alábbi határozatát. 
 
 

17/2012.(III.13.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Börzsönyvidéki 
Bölcsőde, Óvoda, Iskola EGYMI kóspallagi Csiga-biga tagóvoda 
intézményvezetőjének pályázat benyújtása esetén Labuda Józsefné megbízását 
javasolja. 
 
A képviselő-testület felkéri az elbírálásra jogosult EGYMI Igazgatóját, hogy 
amennyiben a testület által javasolt személy nem nyújtja be pályázatát vagy 
pályázata nem fogadható el (formai, tartalmi) a képviselő-testület újra jogot 
formál a beérkezett pályázatok véleményezésére. 
 
Felelős:  polgármester                            Határidő: 2012. március 28. 

 
 
4. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás megállapodásának módosítása.  
 
5. Észak-Kelet és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás SZMSZ  módosítása 
 
Stefkó Imre polgármester: Javasolja elnapolni a 4-es és az 5-ös napirendi pontokat, mert 
folyamatos egyeztetések folynak ez ügyben és ennek elfogadására még van ideje a képviselő-
testületnek. Az írásos anyagot a képviselők megkapták, kéri nézzék át.   
 
Klein Tibor képviselő: Feleslegesnek tartja elnapolni. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Most akkor a polgármesterek leülnek és tesznek rá más 
javaslatot? Ha nem fogadja el a képviselő-testület a módosítást akkor mi lesz? 
 
Stefkó Imre polgármester: Természetesen dönthet így a képviselő-testület a többségi akarat 
dönt, 51 % -nak meg kell lennie. 
 
Klein Tibor képviselő: Hiába dönt úgy a testület, ha máshol elfogadják. 
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A képviselő-testületet a napirendi pontokat megvitatja és 4 igen, 1 nem szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 

18/2012.(III.13.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testületet az Észak-Kelet Pest 
és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás megállapodásának és SZMSZ-ének módosításáról a 
döntést elnapolja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az érintettek között történő tárgyalásokról a 
képviselő-testültet folyamatosan tájékoztassa. 
 
Felelős: polgármester    Határidő: folyamatos 

 
 
6. 2011. évi beszámoló a honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi 
tevékenységekről 
 
Stefkó Imre polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. 
 
A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazatával meghozza az alábbi határozatát. 

 
19/2012.(III.13.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kecskeméti István 
2011. évben végzett honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi tárgyú 
adminisztrációs tevékenységéről szóló beszámolót változtatás nélkül elfogadja, 
és tudomásul veszi.  

 
 

7. Önkormányzati Konyhára kiírt élelmezésvezető pályázat elbírálása 
 
Stefkó Imre polgármester: Három pályázat érkezett. A pályázat formailag és tartalmilag is 
megfelel a kiírásnak. Kéri, hogy döntsön a testület a három pályázó közül. Stedra Krisztina 
helybeli lakos pályázatát javasolja elfogadni. 
 
Klein Tibor képviselő: Hoztunk egy testületi döntést, fel lett kérve egy jelenleg 
alkalmazásban álló hölgy, hogy vállalja el. Lett neki szólva, hogy már nem ő fogja csinálni? 
Ez egy ellentmondás. 
 
Stefkó Imre polgármester: Lett neki szólva. A konyhán dolgozók leterheltek, ezért döntött a 
képviselő-testület pályázat kiírása mellet. Ha a Szilvi lett volna az élelmezésvezető akkor fel 
kellett volna venni még egy konyhai dolgozót.   
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Bejelenti érintettségét. Érintett ebben az ügyben, mivel a 
lánya az egyik pályázó.  
 
Klein Tibor képviselő: Tisztázni kell a helyzetet. Itt egyedi uralmak vannak. Ki ígérte meg a 
pályázónak, hogy kezdje el az iskolát? 
 
Stefkó Imre polgármester: Én ígértem meg neki. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Még nem jár iskolába. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Kéri a polgármestert, hogy szavaztassa meg a személyes 
érintettség ügyében tett bejelentést. A képviselő-testület minősített többségi döntéssel dönti el, 
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hogy az alpolgármester asszonyt kizárja-e a szavazásból. Amennyiben igen, akkor 
alpolgármester asszony nem szavazhat, viszont jelenlevőnek kell tekinteni. 
 
A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazatával meghozta az alábbi határozatát. 
 

20/2012. (III.13.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Stedra Gáborné 
alpolgármester ügyben bejelentett érintettségét megvizsgálta és nem kívánja 
kizárni a szavazásból. 

 
Stefkó Imre polgármester: Mivel más javaslat nem érkezett Stedra Krisztina pályázatát 
javasolja elfogadásra. 
 
A képviselő-testület 4 igen, 1 tartózkodásával meghozza az alábbi határozatát: 
 
 

21/2012.(III.13.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. február 15. 
napján a 14/2012.(II.15.) Kt. határozattal hozott döntésnek megfelelően kiírt 
pályázatokat megvizsgálta és megállapította, hogy a pályázatok megfelelnek a 
pályázati kiírásnak. 
 
A Képviselő-testület Stedra Krisztina (2625 Kóspallag, Szent István u. 5.) 
pályázatát fogadja el és 2012. április 1. napjától alkalmazza az Önkormányzati 
Konyha élelmezésvezetői állására. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony 
létesítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: polgármester    Határidő: 2012. március 31. 

 
   
8. Kóspallag Márianosztra védőnői állás betöltésének kérdése 
 
Stefkó Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2012. február 29. 
napjától kérte munkaviszonyának megszüntetését. Jobb állást kapott ezért hozzájárult a közös 
megegyezéssel történő megszüntetéshez. A helyettesi feladatokat a helyettes védőnő Hénapné 
Lukács Brigitta látja el, az OEP szerződésben foglaltaknak megfelelően. A helyettesítést 
megbízási díjként számoljuk el. Felkereste őt Kőházy Andrea védőnő, aki szeretné a két 
település védőnői feladatait ellátni. Pályázati kiírásra, amennyiben a képviselő-testület 
személyével egyetért, nem kerül sor, mert a védőnő áthelyezéssel kívánja az állást betölteni. 
Ebben az esetben akkor sem kell pályáztatni, ha az egyébként kötelező lenne. A védőnő 
rendelkezik az alkalmazáshoz szükséges okmányokkal. Kéri a hozzászólásokat, 
véleményeket. Márianosztra község önkormányzata javasolja a védőnő kinevezését. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Az áthelyezés jogintézményével kapcsolatban tájékoztatja a 
képviselő-testületet, hogy áthelyezés esetén, az előző munkahelyen töltött időt is az új 
munkahelyen töltött időhöz kell számítani. Áthelyezésnél nem köthető ki próbaidő sem. 
 
A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazatával meghozza az alábbi határozatát: 
 
 

22/2012.(III.13.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kóspallag-
Márianosztra vegyes körzetű védőnői ellátást végző Hrubovcsák Éva (2623 
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Kismaros, Zrínyi u. 9.) 2012. február 29. napjával történő közalkalmazotti 
munkaviszony közös megegyezéssel történő megszűntetését tudomásul veszi. 
 
Kőházy Andrea 2623 Kismaros, Bojtorján u. 12. szám alatti lakos védőnőt, 
áthelyezéssel alkalmazza 2012. március 15. napjától. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az áthelyezéshez szükséges három oldalú 
megállapodás megkösse és aláírja. 
 
Felelős: polgármester    Határidő: azonnal 

 
 
9. Közalkalmazottak  kérelme Erzsébet utalvány  megállapítása tárgyában 
 
Stefkó Imre polgármester: A közalkalmazottak írásban kérték, hogy az Erzsébet utalványt 
állapítson meg részükre a képviselő-testület, 2012. január 1. napjától. 
 
 Bahil Emilné dr. körjegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 5 fő közalkalmazott 
van, április 1. napjától 6. A közalkalmazottaknak az Erzsébet utalvány biztosítása csak 
adható. Idén az adható összeg nettó 5.000,- Ft. Az utalványok után munkaadói járulékot kell 
még fizetni. 2011. évben biztosította a képviselő-testület ezt az adható juttatást. 
 
Klein Tibor képviselő: Ennél többet is adna, mivel évek óta nem volt fizetés emelésük. 
 
A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazatával meghozza az alábbi határozatát: 
 
 

23/2012.(III.13.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
alkalmazásában lévő 6 fő közalkalmazott részére (Orvosi Rendelő 2 fő, 
Védőnői Szolgálat 1 fő, Önkormányzati Konyha 3 fő) 2012. évre, 2012. 
január 1. napjától - visszamenőlegesen – havi nettó 5.000,-Ft, azaz Ötezer 
forint értékű Erzsébet utalványt biztosít.  
A juttatást a 2012. évi költségvetésből biztosítja. Az utalvány kezelésére, 
kiadására, igénylésére stb. a Márianosztra-Kóspallag-Ipolydamásd községek 
körjegyzősége által megalkotott és elfogadott szabályzatot kell alkalmazni. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az utalvány megrendeléséről, majd kiadásáról 
visszamenőleg gondoskodjon. 
 
Felelős: polgármester                                    Határidő: folyamatos 

 
 
10. Egészségügyi dolgozók kérelme 
 
Stefkó Imre polgármester: Az egészségügyi dolgozók (háziorvos, ápolónő) írásban adtak be 
kérelmet arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület a munkaruhát (2 db munkaköpenyt, és 1 
db papucsot, ami kötelezően jár) biztosítsa részükre, valamint orvosi, illetve ápolónői táska 
biztosítását kérik.  
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Javasolja, a napirendet elnapolni és kéri járjanak utána 
annak, hogy a táskák biztosítása kötelező-e, valamint ha kötelező, ennek milyen anyagi 
kiadással jár? 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: A munkaruha biztosítása kötelező, arról dönteni nem kell. 
A képviselő-testület a javaslatot megvitatja és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
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24/2012.(III.13.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi 
dolgozók kérelmét elnapolja a következő képviselő-testületi ülésig. 
 
Felkérik a körjegyzőt és az ügyvéd urat, hogy nézzen utána annak, hogy a 
kérelemben igényelt táskák biztosítása kötelező-e? 
 
Felkérik a polgármestert, amennyiben a táskák biztosítása kötelező, hogy 
szerezze be az egészségügyi dolgozók kérelem kiegészítését, mely milyen 
árfekvésű táska az ami a munka ellátásához feltétlenül szükséges. 
 
Felelős: polgármester, körjegyző, ügyvéd Határidő: következő kt.-i ülés 

 
 
11. Művelődési ház átépítésének megtárgyalása 
 
Stefkó Imre polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Művelődési ház 
átépítéséhez a terveket készíttesse el a képviselő-testület. Amennyiben, lesz pályázati kiírás a 
Művelődési Házra már a tervek kész lennének. Jó lenne kialakítani a Művelődési házra egy 
tetőteret, és ott 8-12 szobát. Ennek a tervezési díja 600-800 e Ft + ÁFA. Gondolkozzon el 
ezen a testület. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: A falumegújítási pályázat beadási határidejét elhalasztották 
szeptember hónapra. A Művelődési ház udvarát kellene megterveztetni. Problémát ott látja, ha 
kiírásra kerül a pályázat és a terv már kész van azt nem tudjuk a pályázatban érvényesíteni. 
Viszont azt is tudni kell, hogy ezek a pályázatok beadására nagyon rövid a határidő és ez alatt 
nem biztos, hogy el lehet készíteni egy tervet. A másik probléma pedig az, hogy nem úgy 
terveztetjük meg,ahogy a pályázatot kiírják. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Mi lesz, ha meg lesz az udvar a falumegújításos 
pályázatból és utána fogunk építkezéshez hozzákezdeni.  
 
Fenyődi Andrea képviselő: Ő először egy látvány-terv elkészítését javasolja, ezt követően 
javasolná a további tervekről való döntést. 
 
A képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal meghozza az alábbi határozatát: 
 

25/2012.(III.13.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A Művelődési ház 
(2625 Kóspallag, Kossuth u. 8.) átépítéséhez szükséges tervek elkészítését 
egyenlőre nem támogatja, döntést hozni nem tud. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntéshez látvány-tervet készíttessen el.   
 
Felelős: polgármester              Határidő: 2012. június 30. 

12. Íjásznap megtárgyalása 
 
Stefkó Imre polgármester: Megkereste őt a Magyar Íjász Szövetség azzal a kéréssel, hogy 
2012. április 7. napján szeretnék megrendezni Kóspallagon a sportpályán az évadnyitó 
versenyüket. Kb. 400 ember fog jönni. Minden évben megszeretnék rendezni, korrekt 
szervezők. A rendezvényhez a WC-t, az öltözőt, a parkolást és a színpadot kellene biztosítani. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Az íjászathoz a baleset elkerülése végett megfelelő terep kell, 
illetve mentőt is biztosítani kell. Ez biztosítható? 
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Stefkó Imre polgármester: A rendezvény szervezői, komoly felszereléssel, szükséges 
kellékekkel rendelkezik és ezt biztosítják. Nem kell az Önkormányzatnak csinálni semmit. 
Mindenért ők vállalják a felelősséget. Fognak küldeni egy szerződés-tervezetet. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Ezt a szerződés-tervezetet mindenképpen jól át kell nézni, hogy 
az Önkormányzatra ne kerüljön felelősség.  
 
A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazatával meghozza az alábbi határozatát: 
 

26/2012.(III.13.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Íjász 
Szövetség (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), képviseli: Vánky Sebastian 
elnök, kérelmét megvizsgálta és 2012. április 7. napjára a szervező által 
megrendezésre kerülő évadnyitó verseny lebonyolítását engedélyezi, és 
térítésmentesen biztosítja a 105/3, 105/4 helyrajzi számú önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlanokat és hozzátartozó építményeket. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a szerződést a Szövetséggel kösse meg és írja 
alá, valamint az ügyben teljes jogkörrel eljárjon. 
 
Felelős:   polgármester                         Határidő:  folyamatos  

 
 
13. Tájékoztató  a pályázatok  állásáról 
                    - Önkormányzati  ügyfélszolgálat komplex akadálymentesítése 
                    -  Startmunkaprogram 
          - Tanácsadás-pályázati projektmendzsment folyamatok kialakításáról 
 
 
Stefkó Imre polgármester: Az akadálymentesítést 2011. február 20. napján kezdték meg, 
szépen halad a munka, az ütemezésnek megfelelően elkészül az akadálymentesítés, kb. május 
15-20-a körül lehet majd az átadása.  
 
Elindult 2012. március 1.napjától a startmunkaprogram keretén belül a mezőgazdasági 
projekt, illetve a Deák utcában a járdafelújítás. 6-6 főt tudunk foglalkoztatni. A 
mezőgazdasági projektnél a dolgozók oktatásban kell, hogy részesüljenek. Szeretné jövőre 
elindítani a projekt folytatásaként az állattenyésztést. Kecskék, tyúkok, nyulak tartására 
gondolt. 
 
Klein Tibor  képviselő: Önfenntartónak kell lenni, ez nehezen megvalósítható dolog. 
 
Stefkó Imre polgármester: 2015-től kell csak önfenntartónak lennie. 
 
Klein Tibor képviselő: Kérte a polgármester urat, hogy mivel sokat dolgozott Ő is a 
mezőgazdasági projekten, felügyelhesse a munkálatokat. Héten egy alkalmat, szabadidejéből 
erre kívánt fordítani. Úgy érzi el tudja látni ezt a munkát. Megállapodásban kérte ennek tényét 
és a feltételek lefektetését. Elkészült a tervezet, de polgármester úr még meg sem nézte. 
Amennyiben erről nem születik megállapodás nem tudja felelőséggel ezt vállalni. Már volt rá  
esett, hogy a polgármester úr elvitte az embereket. Nem lehet embereket mozgatni még a 
projektek között sem, nem még más célra. Ragaszkodik ahhoz, hogy az embereket a 
polgármester úr ne vigye el más feladat elvégeztetésére. Kérte, ha gondja, problémája van azt 
jelezze neki. Ragaszkodik ahhoz, hogy ő adhasson csak utasítást az embereknek, és ne többen  
utasítsák a dolgozókat, így hiteltelenné válik.  
 
Stefkó Imre polgármester: Az Ő felelőssége az, ha elviszi az embereket, mivel a 
munkáltatói jogokat csak a polgármester gyakorolja. A felelősség nem adható át.  
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Klein Tibor képviselő: Ezentúl nem vállalja tovább a közmunkások vezetését. Holnap a 
polgármester úrral együtt menjenek ki a dolgozókhoz, hogy megmondja nekik, hogy nem 
csinálja tovább és szeretne átadás-átvételt is. Ezeknek az embereknek a munkahelyükön kell 
lenniük. Sokat tett ezért a projekt megvalósulásáért, nem ezt érdemli meg a polgármester 
úrtól. Amíg a polgármester úr szabadságon volt, ő indította el a programot. Még mindig nincs 
aláírva a megállapodás, még választ sem kapott. Csinálta volna tovább ezt a programot, 
szabadidejéből nagyon sokat dolgozott rajta, de mivel nem jött létre a megállapodás, így 
holnap hivatalosan is átadja a dolgokat. Sajnálja, hogy ez a program ez miatt fog megbukni és 
vissza kell fizetni a támogatást. Ilyen magatartás mellett nem lehet csinálni. Nem ezt érdemli. 
Az összes szabadidőmet ezekre az emberekre fordítottam. 
 
Stefkó Imre polgármester: Rajta kívül senki ne adjon utasításokat. 
 
Klein Tibor képviselő: Csak úgy akart utasítást adni, ha már azt megbeszélte a polgármester 
úrral. Sajnos a megfelelő tájékoztatást sem kapja meg. 
 
Stefkó Imre polgármester: Te követelted, hogy Te akarod csinálni. 
 
Klein Tibor képviselő: Nem követeltem. De embereket nem lehet mozgatni. 
Közfoglalkoztatásra miért nem pályázott Kóspallag? 
 
Stefkó Imre polgármester: Eddig nem lehetett pályázni. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Ki kell írni a polgármester választást, itt már a nyúl viszi a 
puskát. Ordítozol a polgármester úrral. Miért nem indultál polgármesternek? 
 
Klein Tibor képviselő: Mert nem akartam polgármester lenni. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette. 
 
 
 
14. Tájékoztató a talajterhelési díjról 
 
Stefkó Imre polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Tízszeresére 
emelkedik a talajterhelési díj 2012. február 1-jétől a vonatkozó törvény értelmében, így 
Kóspallagon legalább 1 800,- forintot kell majd fizetni minden egyes elfogyasztott köbméter 
víz után azoknak, akiknek az ingatlanja nincs rákötve a kiépített szennyvízcsatornára. A 
települési önkormányzat jegyzője hivatalból 2013. július 1.-én kötelezheti a Fogyasztót a 
rákötésre. Kéri a képviselőket, tegyenek meg mindet azért, hogy a lakosság minél szélesebb 
körben ez az információ eljusson. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: A talajterhelési díj megállapításához az adóhatóságunk lekéri a 
DMRV-tők a rá nem kötöttek listáját. A bevallás kiküldésével ezt az írásos előterjesztést is 
kiküldjük. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette. 
 
Stefkó Imre polgármester: Megkeresett egy szolgáltató és tanácsadó betéti társaságot azért, 
hogy a pályázati projektek magvalósítása kapcsán alkalmazott menedzsment eljárásrendet 
dolgozzon ki az önkormányzat számára, mely nagyban segíti a tervezési és forráslehívási 
feladatok megvalósítását. A tanácsadási tevékenység eredméyeképp az önkormányzat 
számára átadásra kerül egy menedzsment kézikönyv, mely tervezési eszközökkel és 
eljárásrenddel támogatja a fejlesztési források felhasználását. A Bt. 210.000,- Ft + Áfáért 
vállalná ezt a tanácsadást. Javasolja ennek megrendelését. 
 
A képviselő-testülete a javaslatot megvitatta és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
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27/2012.(III.13.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a Precíz & 
Pontos Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaságot – képviseli: 
Selymeciné Létrai Éva Márta - 2000 Szentendre, Rózsa köz 1/5., hogy 
pályázati projektmenedzsment folyamatok kialakításáról, szabályozásáról 
tanácsadást végezzen, Kóspallag Község Önkormányzata számára. 
 
A tanácsadásért 210.000,- Ft + Áfa összeget biztosít a 2012. évi költségvetés 
terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bt.-vel a szerződést kösse meg és az 
ügyben teljes jogkörrel eljárjon. 
 
Felelős: polgármester    Határidő: folyamatos 

 
 

15. Kóspallagi 303 helyrajzi számú ingatlan megosztása 
 
Stefkó Imre polgármester: A 303 helyrajzi számon elhelyezkedő „általános iskola” új 
szárnyának feltüntetésére nem került még sor. A feltüntetéssel együtt kezdeményezné a terület 
megosztását, melyet javasol. 
 
A képviselő-testület a javaslatot megtárgyalja és meghozza 5 egyhangú igen szavazatával az 
alábbi határozatát: 
 
 

28/2012.(III.13.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kóspallagi, 
belterületi, 303 helyrajzi számon épült, 3354 m2 területi inatlan, „Általános 
iskola” megosztásáról döntött. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan megosztásához szükséges eljárást 
indítsa el, a hozzáépített rész ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetéséről 
gondoskodjon és ez ügyben teljes jogkörrel eljárjon. 
 
A megosztást a helyi rendelet és a magasabb szintű jogszabályok figyelembe 
vételével kell elkészíttetni.  
 
A feltűntetéssel és a megosztással kapcsolatban felmerült költségeket a 2012. 
évi költségvetésből biztosítja.   
 
Felelős:  polgármester                         Határidő:  folyamatos 

 
 
16. Nyári szünidőben szállás és étkezés biztosítása táborozó gyermekek részére 
 
Stefkó Imre polgármester: Nyári szünidőben 2012. június 18-tól június 23-ig  ki szeretnének  
venni az iskolát táborozásra, és napi háromszori étkezést igényelni. Kb. 40-50 főről lenne szó. 
Meg kell határozni az étkezés és a szállás díját. Javaslata a következő: étkezésre 1.650,- 
Ft/nap/fő, szállásra 1.000,- Ft/nap/fő díjat gondolt. Kéri a véleményeket. Ez a döntés 
természetesen nem csak erre a csoportra vonatkozna, hanem bármely csoportra aki 
bejelentkezik. 
A képviselő-testület a napirendet megvitatta és 5 egyhangú igen szavazatával meghozza az 
alábbi határozatát: 
 



 12   

 
29/2012.(III.13.) 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 (reggeli, ebéd, vacsora) étkezési díjat 1.650,- 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 
 

 
 
17. Egyebek 
 
17.1. Étkezési térítési díjakat a képviselő-testület még nem tudja megállapítani, mivel nem 
kaptuk meg a Kistérségtől az adatokat. 
 
17.2. Az utolsó márciusi közös testületi ülésen született döntés arra, hogy a képviselő-
testületek hozzájárulnak a körjegyző Zebegénybe történő helyettesítéséhez. Sajnos nem vár ok 
miatt ezt a körjegyző asszony nem tudja vállalni. Kéri ennek tudomásulvételét. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
Több napirend, hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános képviselő-testületi ülést 
bezárja, és zárt ülést rendel el. 
 
 

 
K.m.f. 

                                                                                     
      
 
               Stefkó  Imre                                                                        Bahil  Emilné dr.  
               polgármester                                                                               körjegyző 
 

 
 
 
 


