JEGYZŐKÖNYV
___________________________________________________________________________
Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. április 18. napján megtartott testületi
üléséről.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.
Stefkó Imre polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, jegyzőnőt, pénzügyi
főmunkatársat, jegyzőkönyvvezetőt.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert az 5 tagú testületből 4 fő jelen
van.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúlag elfogad, az alábbiak
szerint:
Napirend:
1. Kóspallag Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési pénzügyi
beszámolója
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(írásbeli előterjesztés)
2. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2012.(…)
rendelete a szociális ellátásokról szóló 10/2011.(IX.15.) rendelet módosításáról
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(írásbeli előterjesztés)
3. Folyószámla hitel felvételéről döntés
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(szóbeli előterjesztés)
4. ÖNHIKI pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(szóbeli előterjesztés)
5. Tájékoztató a talajterhelési díjról
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(szóbeli előterjesztés)
6. Telecom szolgáltatás megrendelése
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(szóbeli előterjesztés)
7. „ Informatika a köz szolgálatában” című pályázat
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(szóbeli előterjesztés)
8. Dr. Kovács Judit hozzájárulási kérelme
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(szóbeli előterjesztés)
9. Falugyűléssel egybekötött közmeghallgatás megrendezéséről döntés
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(szóbeli előterjesztés)
10. Kóspallag Község Önkormányzatának komplex akadálymentesítési pályázata
Előadó: Stefkó Imre polgármester
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(szóbeli előterjesztés)
11. Egyebek
1. Kóspallag Közsés Önkormányzatának 2011. évi költségvetési pénzügyi beszámolója
Stefkó Imre polgármester: Az írásos előterjesztést és a rendelet-tervezetet a képviselők
megkapták. Kéri, akinek kérdése van azt tegye fel.
Czerovszki Endréné pénzügyi főmunkatárs: Tájékoztatja a képviselő-testület, hogy 2011.
évben közel 10 M Ft támogatást kapott az önkormányzat. Az ÖNHIKI-re megítélt összeget a
7. mellékleten látja a testület, ezt csak működésre igényeltük és működésre lehet fordítani. Az
idén is beadásra került a pályázat, melyre 12 M Ft-os igény került beadásra, melyből 6 M Ft
kötelezettséggel terhelt, szerződések alapján.
A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatja, és 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotja:
Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2012.(IV.19.) rendelete
az önkormányzat 2011.évi zárszámadásáról
(A rendelet teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012.(….) rendelete a
szociális ellátásokról szóló 10/2012.(IX.15.) rendelet módosításáról
Stefkó Imre polgármester: Az ülést megelőzően a képviselők írásban megkapták az
előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Eldöntendő kérdés már csak az, hogy az előző évekhez
mérten újra 100 %-ban vagy csökkentett %-ban vagy egyáltalán nem támogatjuk a házi
segítségnyújtásért járó díjat. Javasolja a támogatást és kéri a képviselő-testületet, hogy
fokozatosan kerüljön a díjfizetés az igénylőre terhelve. 50,- Ft fizetését javasolja.
A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatja, és 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotja:
Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2012.(IV.19.) rendelete
a szociális ellátásokról szóló 10/2012.(IX.15.) rendelet módosításáról
(A rendelet teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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3. Folyószámla hitel felvételéről döntés
Stefkó Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az 5 M Ft-os
folyószámla hitel keretünkre kötött szerződés 2012. május hónap elején lejár. Változás, hogy
hitelt csak az adott évre lehet igényelni ezért,
csak 2012. december 21. tudjuk
meghosszabbítani. Mindenképpen javasolja a meghosszabbítását, mert a pályázatok miatt,
mivel a pályázataink előfinanszírozásúak, előfordulhat hogy likviditási gondokkal fogunk
küzdeni. Javasolja a szerződés megkötését.
A képviselő-testület hozzászólás nélkül 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
123/2012.(IV.18.) Kt. határozat
1. Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5.000.000,- Ft
összegű folyószámlahitel OTP Bank Nyrt-től történő felvételéről döntött.
A hitel futamidejét 2012. május 8-tól 2012. december 21-ig határozza meg.
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat
költségvetési bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel,
különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkori
hatályos államháztartási jogszabályokat.
3. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a
tulajdonában lévő, a 119 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, forgalomképes
ingatlanán a hitel és járulékai erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a
késedelmi kamatot is, az OTP Bank Nyrt. számára első helyi keretbiztosítéki
jelzálogjogot alapítsanak.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes,
felette korlátlanul rendelkezik.
4. Az önkormányzat kötelezettsége vállal arra, hogy a hitel visszafizetés
időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és
tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és
jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe
veszi.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a
fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb
feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és egyidejűleg a hivatkozott
ingatlanokra a zálogszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében,
valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges
intézkedéseket megtegye.
Felelős: polgármester, körjegyző

Határidő: azonnal

3

4. ÖNHIKI pályázat benyújtásáról döntés
Stefkó Imre polgármester: Már említettük, hogy szeretnénk beadni az ÖNHIKI pályázatot.
A pályázat 12 M Ft-os működési hiányt kívánja pótolni. Javasolja a pályázat benyújtását.
A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatja és 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
124/2012.(IV.18.) Kt. határozat
1. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2012.
évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.
melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt
be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására.
2. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő alatti,
és a Márianosztra székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben
ilyen jogcímen 9 100 ezer forint összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 12 055 ezer forint
összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem
kötelezett.
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel.
Felelős: polgármester

Határidő: 2012. április 30.

5. Tájékoztató a talajterhelési díjról
Stefkó Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a talajterhelési díj
számláról fizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak. Az Adóhatóságunk
ellenőrzés keretében hibás talajterhelési szorzó használatát tárta fel. A visszafizetési
kötelezettség összege 805 e Ft. Ennek egy részének a visszafizetése is lehetséges, számolni
kell vele.
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A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatja, és határozathozatal nélkül a tájékoztatást
tudomásul vette.
6. Telecom szolgáltatás megrendelése
Stefkó Imre polgármester: Kéri a képviselő-testület hozzájárulását ahhoz, hogy a telefon,
internet szolgáltatóban váltson az önkormányzat. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan
Működő Rt. egy nagyon jó ajánlatot adott mint a telefonra mint az internetre, mellyel
csökkenthetők a kiadások és egyben 5 %-os kedvezményt nyújt a gáz- illetve a vízdíjból. Az
internet csomag ára nettó 12.500,- Ft, a telefonnál másodper alapú számlázás van, a helyi
nettó 6,00 Ft, és a helyközi nettó 10,00 Ft. Mobilt nettó 40 Ft-ért, csúcsidőn kívül nettó 32 Ftért lehet hívni.
A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatja, és 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
125/2012.(IV.18.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyar Telekom
Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal (1013 Budapest,
Krisztina krt. 55.) egyedi előfizetői szerződést köt Connect Ráció K
szolgáltatás igénybevételére.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg, írja alá és az
ügyben teljes jogkörrel eljárjon.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

7. „ Informatika a köz szolgálatában” című pályázat
Stefkó Imre polgármester: Ismételten lehetőség van használt, de felújított számítógépek
megpályázására. Négy gép megpályázására gondolt mely tartalmazza a négy számítógépet,a
hozzájuk tartzó billentyűzetet és egeret. Ez 234 e Ft lenne, ez tartalmazza a telepítést, a
kiszállítást és a helyszíni tesztet is biztosító beüzemelést. A gépekre szükség van a
védőnőiben, a konyhán, a műszaki ügyintézőnél.
Klein Tibor képviselő: Ezek kihasznált gépek, nem javasolja a beszerzését.
A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatja, és 3 igen 1 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
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126/2012.(IV.18.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testület ismételten pályázni
kíván az „Informatika a köz szolgálatában” című pályázatra. A pályázat
keretén belül 1 db 4 gépes bővített számítógépcsomag megpályázásáról
döntött. A számítógép tartozéka egy billentyűzet és egy egér.
A csomag árát összesen bruttó 234.000,- Ft-ot - azaz Kettőszázharmincnégyezer forintot - a 2012. évi költségvetésből biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázhat benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

8. Dr. Kovács Judit hozzájárulási kérelme
Stefkó Imre polgármester: Dr. Kovács Judit háziorvos azzal a kéréssel fordul a képviselőtestülethez, hogy a Pécsen megrendezésre kerülő továbbképzés szállás költségét a képviselőtestület biztosítsa.
A képviselő-testület a kérelmet megvitatja és 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
127/2012.(IV.18.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Herman Judit
Kóspallag település háziorvosának a kérelmét támogatja és a Pécsen
megrendezésre kerülő továbbképzésen történő részvételéhez a szállás költségét
három éjszakára a 2012. évi költségvetésből biztosítja.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

9. Falugyűléssel egybekötött közmeghallgatás megrendezéséről döntés
Stefkó Imre polgármester: Javasolja, hogy a közmeghallgatást 2012. május 9.-én 18.00
órakor tartsa meg az önkormányzat. A napirendi pontokra a következőket javasolja:
1.
2.
3.
4.
5.

Kóspallag Község Önkormányzatának beszámolója a 2011. évről
Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése
Tájékoztatás a Startmunkaprogramról
Tájékoztató a Falunapról
Civil szervezetek bemutatkozása, tájékoztatója a végzett és az elkövetkező
munkájukról
6. Egyebek
7. Közmeghallgatás
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Kéri a képviselők véleményét.
A képviselő-testület a javaslatot hozzászólás nélkül 4 egyhangú igen szavazattal elfogadja és
az alábbi határozatot hozza:
128/2012.(IV.18.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzata 2012. május 9.-én 18.00 órai kezdettel
falugyűléssel egybekötött közmeghallgatást tart a Művelődési Házban (2625
Kóspallag, Kossuth u. 8.). A falugyűléssel egybekötött közmeghallgatás
napirendi pontjai:
1. Kóspallag Község Önkormányzatának beszámolója a 2011. évről
2. Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése
3. Tájékoztatás a Startmunkaprogramról
4. Tájékoztató a Falunapról
5. Civil szervezetek bemutatkozása, tájékoztatója a végzett és az elkövetkező
munkájukról
6. Egyebek
7. Közmeghallgatás
Felkéri a polgármestert, hogy a falugyűléssel egybekötött közmeghallgatás
helyben szokásos kihirdetéséről gondoskodjon.
Felelős: polgármester

Határidő: 2012. április 30.

10. Kóspallag Község Önkormányzatának komplex akadálymentesítési pályázata
Stefkó Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az akadálymentesítési
pályázatból az alábbi munkálatok maradtak ki: villany-fűtés és riasztóberendezés szerelés,
valamint áthidalók beépítése, festés, viakolor lerakása. Ennek a kiépítését a pályázat
kivitelezője (Fehér és Társa 2003 Bt.) vállalja, viszont ennek költségét az önkormányzatnak
biztosítani kell. A számítások alapján ezt bruttó 726.379,- Ft-ért tudja vállalni. Javasolja
ennek megrendelését.
129/2012.(IV.18.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kóspallag
Közhség Önkormányzatának komplex akadálymentesítési pályázatból kimarat
munkálat elvégzésére felkéri a pályázaton nyertes kivitelezőjét a Fehér és Társa
2003 Bt.-t (2600 Vác, Csányi krt. 43.).
Főbb munkák: a kimaradó villany, fűtés és riasztóberendezés szerelés, valamint
egyéb munkák elvégzése.
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A munkáért járó bruttó 726.379 Ft-ot – azaz Hétszáz-huszonhatezerháromszázhetvenkilenc forintot – a 2012. évi költségvetésből biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a munkákat végeztesse el.
Felelős: polgármester

Határidő: 2012. május 14.

11. Egyebek
Stefkó Imre polgármester: Tájékoztatja a jelenlevő képviselőket, hogy 2012. szeptember
végéig kell beadni a KEOP pályázatokat, ahol 15 %-os önrészt kell biztosítani. Szeretné, ha
adnánk be pályázatot.
- A zászlók nagyon tönkre mentek, szükséges annak cseréje. A felmérés most folyik arra
vonatkozóan, hogy mennyit kell megrendelni.
- Május 15-ig lehet eldönteni az ELMŰ-től kapott ajánlatot fényreklámok vonatkozásában.
- A fűnyíró traktor beszerzésre került az egyéb projekthez kapcsolódóan.
- A falunapot augusztus hónapra szeretné, de erről még tárgyalunk.
- Az íjásznap a rossz idő ellenére jól sikerült, kb. 250 fő vett részt. Egyedül azt tették szóvá,
hogy a következő rendezvényt ne húsvétra szervezzük.
- A Leader-hez benyújtott pályázatunk nyert és nettó 3.143.100 Ft-ot nyert az önkormányzat
sportöltözőjének felújítására.
- A két ülés között az alábbi kiadások voltak:
Fenyődi Andrea képviselő vásárolt a kultúrházhoz 54.000,- Ft-ért.
Több napirend, hozzászólás nem lévén a polgármester a képviselő-testületi ülést bezárja.

K.m.f.

Stefkó Imre
polgármester

Bahil Emilné dr.
körjegyző
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Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2012.(IV.19.)sz. rendelete
az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról
A képviselő-testület az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII tv.
82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2011. évi költségvetési zárszámadásról a
következő rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. Az önkormányzat szakfeladat rendjét az 1. sz.
címrend tartalmazza.
2. §
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése
A képviselő testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak
szerint fogadja el.
Eredeti módosított
előirányzat

teljesítés
ezer Ft

%

Bevételek főösszege
Ebből:
- költségvetés bevétele
- finanszírozás bevétele
- pénzforgalom nélküli bevétele

82855 92584

88403

95

77217 90899
5638
2 1685

88626
- 223
1685

97
100

Kiadások főösszege
Ebből:
-költségvetés kiadása
-finanszírozás kiadásai

82855 92584

82240

89

82855 92584

83612
- 1372

Pénzkészlet 2011.12.31.

6163

3.§.
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételei

I.Működési bevétel
1.1.intézményi működési bevétel
2. Sajátos működési bevételek
2.1. helyi adók
2.2. átengedett központi adók

Eredeti módosított
előirányzat
42650 42627
7388 7388
35262 35239
6100 6100
28112 29089

teljesítés
ezer Ft
49251
10310
38941
9530
28567

%
115
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SZJA
gépjármű adó

2.3. bírság,pótlék,egyéb sajátos
2.4. egyéb sajátos bevétel

24612 24589
3500 3500
Eredeti módosított
előirányzat

24589
3978
teljesítés
ezer Ft

%

450
600

450
600

351
493

II.Támogatások
2.1. Önkormányzat költségvetési támogatása
2.2. központosított ei./prémiumévek program/
Keresetkiegészítés
2.3. egyes szoc.feladatok
2.4 ÖNHIKI
2.5.Szoc.célú tüzifa

8451
7451

21671
7451
2328
191
2567
7000
2134

21671
7451
2328
191
2567
7000
2134

100

III.Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
3.1.Önkorm.vagyon bérbeadása
3.2.lakástámog.törlesztése

1200
1000
200

1200 1229
1000 922
200 307

102

1000

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel
4.1.háztartásoktról átvett

165

V. Támogatásértékű működési bevétel
5.1.OEP.-től átvett
5.2.Közhasznú foglalkoztatás elkül.áll.pa.
5.3.szlovál kisebbségi önkorm.
5.4.országos kisebbs.önkorm.
5.5.népszámlálásra átvett
5.6.településőrök foglalk.átvett
5.7.gyermekédelmi támogatás
5.7.önkorm.időközi választásra átvett
5.8.prémiumévek programra átvett

12914
9200
1793
239

VI.Támog.értékű felhalmozási bevétel
községháza akadálymentesítése

12000

12000

2

1685

VII. Előző évi maradvány igénybevétele

13401 13630
9200 9985
1793 1286
539 510
34
34
453 453
653 653
435 435
274 274

1662

VIII. Előző évi maradv. átvét. kistérségtől
IX.Hitelek
működési célú

1685
2618

5638

X. átfutó bevétel

-223

Pénzkészlet 2011. január 1-én
BEVÉTEL ÖSSZESEN:

102

62
82855

92584

88403
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A bevételeket forrásonként, jogcímenként a 2.sz. 2/1.sz. melléklet tartalmazza.
4. §
Az önkormányzat 2011. évi tényleges kiadásai
Eredeti módos. teljesítés
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

69655
20776
5308
22908
2100
18563

79384
23707
5696
27295
4123
18563

76023
24368
5530
23681
3826
18618

96
103
97
87
93
100

II.Felújítás és felhalmozási kiadás

13200 13200

5165

39

III.Támogatási kölcsön
IV.Hitel törlesztés
/folyószámla/
V.Átfutó kiadás

50
2374
- 1372

KIADÁS ÖSSZESEN:

82855 92584

82240

89

/1/ A működési kiadásokat kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként a 3. sz. 3/1. sz.
melléklet tartalmazza.
/2/ A felhalmozási kiadásokat a 4.sz.melléklet tartalmazza.
/3/ Az önkormányzat előirányzatait és teljesítését szakfeladatonként a 5.sz.melléklet
tartalmazza.
/4/ Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 6.sz. melléklet
tartalmazza.
5. §
Az önkormányzat pénzmaradványa
/1/ A 2011. évi gazdálkodás során az önkormányzatnak szabad pénzmaradványa nincs.
/2/ A pénzmaradvány és az állami támogatásokkal történő elszámolást a 7.sz. és a 7/1.sz.
melléklet tartalmazza.
6. §
A szlovák nemzetiségi kisebbségi önkormányzat zárszámadása
Eredeti módosított
Előirányzat
Bevételek
- szolgáltatás

4

teljesítés

%

4
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Eredeti módosított
előirányzat
- pe. átvétel kisebbs. ök.
- pénzmaradvány igénybevét.

239

Bevétel összesen:

245

Kiadások
- dologi kiadás
- átadások

127

127

Kiadás összesen:

245

545

teljesítés

239

510

2

2
545

118

%

2
512

418

94
486

486

89

7.§.
További kimutatások
/1/ Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8.sz. melléklet tartalmazza.
/2/ A szellemi termékek, tárgyi eszközök állományának alakulásáról készült kimutatás a
9.sz.melléklet szerinti.
/3/ Az ingatlanvagyonról készült kimutatást a 10.sz.melléklet tartalmazza.
/4/ A mérlegadatok részletezését a 11.sz.melléklet tartalmazza.
/5/ Az önkormányzat átlag létszámát a képviselőtestület 10 főben fogadja el, melyet a 12.sz.
melléklet tartalmaz.
/6/ Az önkormányzat adóbevételének, egyéb sajátos bevételének hátralékos kimutatását, a
helyi adóbevételek részletfizetéseit a 13.sz.melléklet tartalmazza.
/7/ Az önkormányzat finanszírozásáról és pénzeszköz változásáról készült kimutatás a l4.sz.
melléklet szerinti.
/8/ Az adósságállományról készült kimutatás a 15.sz.melléklet szerinti.
/9/ A közvetett támogatásokról készült kimutatást a 16.sz. melléklet tartalmazza.
/10/ Az önkormányzatnak több éves kihatással kapcsolatos döntései nincsenek.
/11/ Az önkormányzat 2011. évi adóerő-képességének alakulását,elszámolását a 17. sz.
melléklet tartalmazza.
/12/ Az önkormányzat 2011. évi hitelképessége a 18. sz. melléklet szerinti.
/13/ A szlovák kisebbségi önkormányzat beszámolóját a 19. sz. melléklet tartalmazza.
8.§.
Záró rendelkezés
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Kóspallag, 2012. április 18.
Stefkó Imre
polgármester

Bahil Emilné dr.
körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. április 19.
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Bahil Emilné dr.
körjegyző
Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2012.(IV.19.) rendelete
a szociális ellátásokról szóló 10/2011.(IX.15.) rendelet módosításáról
Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló
10/2011.(IX.15.) rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) A R 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A feltételek fennállása esetén az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési
törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a.
(2) A R 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj 208,- Ft/óra/fő, melyből a gondozottnak 50
Ft/óra/fő díjat kell fizetni.
2. §
(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és hatálybalépését követő nap hatályát veszti.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R 6. §-át, 16. § (1) bekezdés a) pontjának aa./
pontját valamint a 16. § (1) bekezdés b) pontjának bb./ pontját hatályon kívül helyezi.
Kóspallag, 2012. április 18.

Stefkó Imre
polgármester

Bahil Emilné dr.
körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. április 19.

Bahil Emilné dr.
körjegyző
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