JEGYZŐKÖNYV
_____________________________________________________________________
Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. május 23. napján megtartott
testületi üléséről.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.
Stefkó Imre polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, alpolgármester
asszonyt, jegyzőnőt, jegyzőkönyvvezetőt, ügyvéd urat, a szlovák nemzetiségi
önkormányzat elnökét, valamint dr. Dákay Zoltán gyógyszerész urat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert az 5 tagú testületből 5
fő jelen van.
Klein Tibor képviselő: Kéri, hogy a 9. napirendi pont legyen a 2. napirendi pont,
mivel el kell mennie.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselő-testület 5 igen egyhangú
szavazatával elfogad az alábbiak szerint:
Napirend:
1. Gyógyszertár kérdésének ügye
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(írásbeli előterjesztés)
2. Iskola támogatási program megtárgyalása
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(szóbeli előterjesztés)
3. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. (…)
rendelete önkormányzati rendeletek módosításáról
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(írásbeli előterjesztés)
4. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi önkormányzati Társulás megállapodásának és SZMSZ-nek
módosítása
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(írásbeli előterjesztés)
5. Beszámoló az önkormányzat pénzügyi helyzetéről 2012. május hónapig
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(szóbeli előterjesztés)
6. Polgármester kérelme költségátalány emelése miatt
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(írásbeli előterjesztés)
7. Energetikai pályázat megtárgyalása
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(szóbeli előterjesztés)
8. Kóspallagi Csiga-biga Tagóvoda szennyvízelvezetési ügye
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(szóbeli előterjesztés)
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9. Kisértékű eszközök beszerzése (zászlók, pólók, molinó, padok)
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(szóbeli előterjesztés)
10. Orvosi és ápolónői táska megvásárlása
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(szóbeli előterjesztés)
11. Falunap megbeszélése
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(szóbeli előterjesztés)
12. Gépóradíj megállapítása, fűnyírása, hó eltakarítás
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(szóbeli előterjesztés)
13. Élelmezési normatíva megállapítása
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(írásbeli előterjesztés)
14. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének…/2012. (…)
rendelete az étkezési térítési díjakról
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(írásbeli előterjesztés)
15. Önkormányzat ügyfélszolgálata komplex akadálymentesítési pályázatának
lebonyolítása
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(szóbeli előterjesztés)
16. Digitális térkép megrendelése
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(szóbeli előterjesztés)
17. Kóspallagi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési
megállapodás módosításának megtárgyalása
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(írásbeli előterjesztés)
18. Egyebek
Klein Tibor képviselő: A polgármester úr nem vette figyelembe a kérését a testületi
ülés időpontjával kapcsolatban. Minden képviselővel tud egyeztetni, csak vele nem.
Stefkó Imre polgármester: Meg sem kell kérdezni a képviselőket, hogy mikor
legyen a testületi ülés.
Klein Tibor képviselő: Bosszantja a dolog. Ez nem kiskirályság, ez kritikát aluli.
1. Gyógyszertár kérdésének ügye
Stefkó Imre polgármester: Nagy vonalakban elmondja a problémát, amivel már
többen megkeresték ezek a következők: A doktornőnek lett volna főleg kérdése, de Ő
nincs itt. Olyan dolgok vannak, hogy a gyógyszerész úr elveszi a pénzt a betegektől,
de hozza meg a gyógyszert. Nincs a gyógyszertárban olyan gyógyszer, ezért kétszer
kell a betegeknek jönni. Nem tudja ez mennyire igaz, többek között erre is szeretne
választ kapni.
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Dr. Dákay Zoltán gyógyszerész: Ez teljes egészében téves információ. 24 éve van itt
a községben. A fiókpatikában nem tud annyi gyógyszert felhalmozni, hogy
mindenkinek azonnal ki tudja adni a felírt gyógyszert, főleg amit nem szedett még a
beteg. Amikor nem tudott gyógyszert adni akkor elvitte a receptet és a következő
alkalomkor hozta a gyógyszert, de pénzt úgy nem vitt el, hogy nem adott ki
gyógyszert. Nagyon sokszor még a házhoz is kiviszi a gyógyszert. Már Márianosztrán
is jelezte, de most szeretné a testületet is tájékoztatja, hogy gazdasági okok miatt
június 1-től bezárja a fiókpatikát, nem éri meg, nagy a vesztesége. Holnaptól pedig
szabadságra megy.
Schmidt Miklós képviselő: Miben tudna az önkormányzat segíteni?
Dr. Dákay Zoltán gyógyszerész: Semmiben, mivel már nem tudja fenntartani.
Javasolja azt a megoldást hogy a doktornő tartson készenléti gyógyszertárat.
Bahil Emilné dr. körjegyző: Kéri írásban mondja fel a bérletet az elhangzottakra
hivatkozva.
Stedra Gáborné alpolgármester: Köszönik a gyógyszerész úr munkáját.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalja és 5 igen egyhangú szavazatával
meghozza az alábbi határozatát:
130/2012.(V.23.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Dákay
Zoltán gyógyszerész bejelentését miszerint a Kóspallagi Fiókpatikát
2012. június 1. napjától megszünteti, tudomásul veszi.
Felkéri a polgármestert, hogy a gyógyszerész úr írásbeli bejelentését
követően a bérleti szerződést közös megegyezéssel bontsa fel a fenti
határidővel és írja alá.
Felkéri, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a lakosság
gyógyszerellátása minél hamarabb biztosított legyen.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. Iskola támogatási program megtárgyalása
Klein Tibor képviselő: Megkeresték a szülők, hogy az iskola buszt támogassa az
Önkormányzat. Beszélt Szokolya község polgármesterével az iskolabusszal
kapcsolatban. 2012. szeptember 1. napjától nem tudják biztosítani a kóspallagi
gyerekek ingyenes szállítását. Javasolja, hogy valamennyi összeggel járuljon hozzá a
képviselő-testület, a szülők és Szokolya község önkormányzata is hozzájárul. A teljes
összeg 2,5 millió forintba lenne.
Fenyődi Andrea képviselő: 2,5 millió forint mennyi időszakra vonatkozik?
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Klein Tibor képviselő: A következő tanévre szól.
Fenyődi Andrea képviselő: Egyenlőre nem lehet tudni, hogy mi lesz jövőre az
iskolákkal. Jövőre hány gyerek jár majd Szokolyára? A szülők mennyit tudnak a
támogatáshoz hozzátenni?
Cseresznye Zoltán szülő: Nem tud semmit sem ígérni.
Stefkó Imre polgármester: Ez nem az a napirendi pont.
Klein Tibor képviselő: Azt hitte, hogy benne van a napirendben. Szokolya szívesen
fogadja a gyerekeket.
Stefkó Imre polgármester: Beszélt a Volánnal, meg tudják oldani a busz közlekedést.
Klein Tibor képviselő: Van a Volántól levél a tárgyalással kapcsolatban?
Stefkó Imre polgármester: Felolvassa az Ő általa írt levelet.
Klein Tibor képviselő: A szülői megkeresésre is válaszolni kellett volna és testületi
ülés elé kellett volna terjeszteni.
Cseresznye Zoltán szülő: Az iskola megszüntetésekor a testület nem tett a kóspallagi
gyerekekért semmit. Nem jelölte ki az iskolát ahová vihették volna a gyermekeket.
Bahil Emilné dr. körjegyző: Már a falugyűlésen is elmondta, hogy Kóspallag és
Márianosztra között már csak aláírásra várt a megállapodás, miszerint Márianosztra
fogadja a kóspallagi gyerekeket. De ahogy az előbb elhangzott a polgármester úrtól,
mindegy hova csak Márianosztrára ne. Így nem jött létre a megállapodás. A
Kistérségi Társuláson kívüli településre vitték a gyermekeket a szülők, ezért
létszámilag és támogatásilag is hátrányos helyzetbe kerültek, ami hátrányt jelentett.
Cseresznye Zoltán szülő: Erről a lehetőségről nem tájékoztatták Őket.
Bahil Emilné dr. körjegyző: Ehhez már nem tud mit hozzáfűzni.
Stefkó Imre polgármester: Le kell ülni a szülőkkel beszélni.
Cseresznye Zoltán szülő: Már májusban el lett küldve a levél a hivatal felé.
Stefkó Imre polgármester: Mivel a falugyűlésen az egyik szülő felszólalt és kérte a
képviselő-testületet, hogy a Volánbusz járat átállítását, amivel a gyermek mennek,
illetve jönnek, ezért ezen a vonalon indul. el. A Volánbusz járatot támogatja.
Klein Tibor képviselő: Kéri jegyzőkönyvbe, hogy 18,10 perckor elhagyja az ülés
termet, nem tud tovább maradni.
Klein Tibor az ülésteremből távozik.
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Cseresznye Zoltán szülő: Több támogatást vár.
Stedra Gáborné alpolgármester: Már született döntés erről a kérdésről, a képviselőtestület nem tud hozzájárulni a busz költségéhez.
Bahil Emilné dr. körjegyző: A falugyűlésen felszólalt egy szülő, hogy a
buszmenetrend módosításával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a polgármester úr.
Ez meg is történt.
A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazatával meghozza az alábbi határozatát:
131/2012.( V.23 ) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete korábbi
döntését fenntartja és a Szokolyára járó tanulók után az iskolabusz
költségeihez nem áll módjában hozzájárulni.
Felkéri a polgármestert, hogy a megkezdett tárgyalásokat a Volánnál
folytassa és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a gyermekek
Szokolyai Iskolába járása biztosított legyen.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. (…) rendelete
önkormányzati rendeletek módosításáról
Stefkó Imre polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. A
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 38. § (1) bekezdése kimondja, hogy az
általános szabálysértési hatóság a fővárosi, megyei kormányhivatal. E szabályozás
szerint 2012. április 15-től a jegyző szabálysértési hatóság jogköre megszűnik. Az
általános szabálysértési jogkör gyakorlójának változása végett a törvény 254. § (2)
bekezdése alapján az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül
helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési
rendelkezéseket.
Kéri a képviselő-testületet, hogy az írásos előterjesztés alapján fogadja el a rendelettervezetet.
A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazatával meghozza az alábbi rendeletét.
Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2012.(V.24.) rendelete
önkormányzati rendeletek módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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4. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi önkormányzati Társulás megállapodásának és SZMSZ-nek
módosítása
Stefkó Imre polgármestr: Írásban minden képviselő megkapta az előterjesztést. A
társulási megállapodás jogszabályi változások és a működés biztosítása érdekében
került módosításra. Ezek a következők: változtatás történt a társulás szervezetében, a
társelnökök szám három, a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a
tagfelvételi
díj
mértékének
meghatározása,
30.000.000
Ft
feletti
kötelezettségvállalások. A Tanács határozatképtelensége miatt az ülést 1-48 óra közé
eső időre kell összehívni, ennek időpontját, az eredeti ülésre szóló meghívóban
szerepeltetni kell. Határozatképességhez a tagok 40 %-a szükséges. Az elnökség
tagjainak szám tizenegy. Szavazategyenlősé esetén a társulás elnökének szavazata
dönt, távollétében, szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő. A
Társulás elnöke kötelezettséget éves szinten 10.000.000,- Ft-ig vállalhat. Ezen
változásoknak megfelelően került módosításra az SZMSZ is. Javasolja a társulási
megállapodás, egységes szerkezetbe történő elfogadását. Jelenleg 110 tag van ma már
a társulásban. Márianosztra 2004-ben csatlakozott. Nem javasolja a módosítás
elfogadását.
A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
132/2012.( V.23.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testületet az ÉszakKelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Megállapodásának és a Társulás SZMSZ-ének módosítását nem
fogadja el.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5. Beszámoló az önkormányzat pénzügyi helyzetéről 2012. május hónapig
Stefkó Imre polgármester: Május hónapig az alábbiak szerint alakult a pénzügyi
helyzet. A számlánk mínuszban van és az alábbi kiadások vannak még:
Számlák: 1.861.450,- Ft
Kátyúzás: 610.000,- Ft
Szolgálati lakásra: 908.375,- Ft
Körjegyzőség átadására: 1.272.000,- Ft
Kistérségi átadásra: 1.504.000,- Ft
Akadálymentesítés: 5.500.000,- Ft
Az akadálymentesítésre a fejlesztési hitelt kell felvenni, mert nagyon sok a
kintlévőség. Nem kaptuk meg még a startmunkaprogramra a pénzt kb. 7 millió forint,
valamint az akadálymentesítésre sem.
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Stedra Gáborné alpolgármester: Ez most milyen hitel lenne?
Bahil Emilné dr. körjegyző: Fejlesztési hitel.
Stedra Gáborné alpolgármester: Áprilisig miért nem lett kifizetve az
akadálymentesítésre a kivitelezőnek a 5.500.000,-Ft-os számla. Az ÁFA be lett
fizetve? A Startmunkaprogramra járó pénzt miért nem lehetett eddig lehívni? Miért
nincs heti számfejtés? Miért kell, hogy a dolgozónak bankszámlája legyen? Erre nem
lehet kötelezni.
Bahil Emilné dr. körjegyző: A startmunkaprogram február 1. napjától indult. Még a
múlt héten nem volt meg az egyik dolgozónak a papírja. A bérszámfejtő a MÁK-ban
ezért nem tudta felvinni a dolgozót, dolgozókat, mivel nem volt fent a rendszerben,
így helyben nem tudtunk számfejteni. Előlegként kaptak bért. A pénzlehíváshoz pedig
szükséges a bérjegyzék. A másik probléma pedig a dologi számlákkal volt, nem
voltak jók a számlák. Sajnos most lett meg minden szükséges irat ezért került most
benyújtásra. Senkit nem köteleztek arra, hogy bankszámlát nyisson.
Stedra Gáborné alpolgármester: Miből fogjuk fizetni a számlákat? A saját
pénzünkhöz nem tudunk hozzájutni. Nagyon nehézkesen mennek a dolgok. Úgy érzi,
hogy Kóspallag mostohagyerek a körjegyzőségben. Ha a képviselők önként
felvállalták a startmunkaprogram pályázat megírását ez a pályázat nem lett volna.
Nem a képviselőknek kell a pályázatokat megírni. A másik két településnek a
dolgozók megcsinálták a pályázatot. Kóspallag tekintetében miért nem működik?
Miért megy ilyen nagyon nehezen minden. Van a körjegyzőségnek egy apparátusa,
akiknek ezzel kellene foglalkozni.
Bahil Emilné dr. körjegyző: Számított rá, hogy ez a vád fogja érni a körjegyzőséget.
De az alpolgármestert asszony pont most mondta ki, hogy a képviselők neki láttak a
pályázatnak. De, szeretném kihangsúlyozni, hogy a startmunkaprogram végleges
elkészítését már a körjegyzőség dolgozói csinálták, de nem egyedül. Míg
Márianosztra, Ipolydamásd tekintetében a polgármester irányításával történt a
pályázat megírása, addig Kóspallag tekintetében Klein Tibor irányításával történt meg
a véglegesítés.
A másik két településen is volt akadálymentesítés de mindkét településen a
polgármesterek intéztek annak lebonyolítását. A számla a kivitelezőnek pedig azért
nem lett kifizetve, mert nem volt annyi pénz az önkormányzat számláján.
Stedra Gáborné alpolgármester: Véleménye szerint egy pályázat lebonyolítása nem
a polgármester feladata.,
Stefkó Imre polgármester: A startmunkaprogram nagyon nehézkesen ment. Ő
utasította a pénzügyest, hogy ne fizessen hetente. Ma volt egy ellenőrzés.
Az akadálymentesítésnél voltak problémák. Senki nem adott át semmit semmilyen
iratot. Nem neki kellett volna ezt levezényelni. Már másfél millió forinttal többe
került az akadálymentesítés, mivel nagyon sok minden nem lett betervezve. Naponta
ott van Márianosztrán, de nem nagyon segítenek.
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.
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6. Polgármester kérelme költségátalány emelése miatt
Stefkó Imre polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. A
képviselő-testület 2011. novemberében, megválasztását követően, állapította meg
kérelmére a költségátalányt, melynek mértéke az illetménye 25 %-a. Kéri a képviselőtestületet, hogy a költségátalányát megemelni szíveskedjen a képviselő-testület. A
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése szerint: A
polgármestert, választása szerint, költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke
- a képviselő-testület döntése alapján - a polgármester illetménye 20-30 %-ának
megfelelő összeg. Egyben bejelenti érintettségét és nem kíván részt venni a
szavazáson.
A képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
133/2012.(V.23.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testület az 6.
napirendi pont tárgyalása kapcsán, Stefkó Imre polgármester
érintettségét és azt, hogy nem kíván részt venni a szavazáson
tudomásul vette és elfogadja.
A képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
134/2012.(V.23.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Stefkó Imre
polgármesternek a polgármesteri tisztséggel összefüggő költségek
fedezetére költségátalányát felemeli 2012. június 1. napjától, melynek
mértéke az illetményének 30 %-a, ami 104.355,- Ft, azaz
Száznégyezer-háromszázötvenöt forint.
Felkéri a körjegyzőt, hogy a költségátalány kifizetéséről havonta
gondoskodjon.
Felelős: körjegyző
31.

Határidő: 2012. május

7. Energetikai pályázat megtárgyalása
Stefkó Imre polgármester: A gázfűtésre, valamit ki kell találni, mert nagyon drága.
Az iskolát, orvosi rendelőt és a hivatal fűtését kellene megoldani, 5 éven belül
visszahozná az árát ez egy talajfúrással történő megoldás. Javasolja, hogy ahol már
működik ez a fűtési megoldás, menjenek el megnézni, hogy valójában hogyan néz ki.
A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
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8. Kóspallagi Csiga-biga Tagóvoda szennyvízelvezetési ügye
Stefkó Imre polgármester: A konyhán meg kell oldani a szennyvízelvezetést, mert
ami most van az nem jó. Kért árajánlatot az anyag költsége: 215 e Ft, a munkadíj: 310
e Ft-ba kerülne. Az óvoda konyháján, valamint a tálaló konyhán van gázbojler és
villanybojler is. Csak a villanybojlert lehet használni, ami sokkal drágább, mint a
gázbojler.
A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazatával meghozta az alábbi határozatát:
135/2012.(V.23.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzati Konyha szennyvízelvezető rendszerének kijavításáról,
valamint a konyha villanybojlerének gázra történő átállításáról.
Felkéri a polgármestert, hogy a munkák megrendeléséről és a
szerződés megkötéséről gondoskodjon, valamint felhatalmazza a
szerződés aláírására.
A munkálatokhoz szükséges forrást a 2012. évi költségvetéséből
biztosítja.
Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

9. Kisértékű eszközök beszerzése (zászlók, pólók, molinó, padok)
Stefkó Imre polgármester: Falunapra kellene molinót és pólókat vásárolni. Javasolja,
hogy erre majd akkor térjünk vissza ha lesz rá pénz. A zászlókat meg kellene
vásárolni, mert már nagyon rossz állapotban vannak.
A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazatával meghozza az alábbi határozatát
136/2012.(V.23.)Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az idő
folyamán elhasználódott nemzeti zászlók cseréjéről döntött. A
szükséges forrást a 2012. évi költségvetéséből biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszerzésről gondoskodjon.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

10. Orvosi és ápolónői táska megvásárlása
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Stefkó Imre polgármester: Az előző testületi ülésen elnapoltuk ezt a kérdést. A
háziorvosi szolgálat ellátása önkormányzati hatáskörben van. A dolgozóknak
szükségük van az orvosi és az ápolónői táskára. Javasolja, hogy egy fix, elfogadható
összeget határozzon meg a képviselő-testület. Ő maximum 30.000,- Ft-ot javasol,
amennyiben a táska ára meghaladná a megállapított összeget az a dolgozót terheli.
A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazatával meghozza az alábbi határozatát.
137/2012.(V.23.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
háziorvosnak és az védőnőnek háziorvosi és ápolónői táskát biztosít
maximum 30.000 – 30.000 Ft összegben.
A vásárláshoz szükséges forrást a 2012. évi költségvetésből biztosítja.
Felhatalmazza a munkavállalókat, hogy a táskákat beszerezzék és
számla ellenében a maximált összeghatárig a házipénztárból
elszámolják.
Felelős: polgármester

Határidő: 2012. július 31.

11. Falunap megbeszélése
Stefkó Imre polgármester: A falunap 2012. augusztus 11. napján lesz. Várja az
ötleteket. Draxler Márton futballista emlékére egy emlék kupát szeretne a családja
csináltatni, majd erről egy másolatot, amit a falunapon megrendezésre kerülő futball
bajnokság nyertese minden évben megkapna. Lenne egy eredeti kupa, ami itt maradna
a községben, és lenne egy hasonmás ami vándorolna.
A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
12. Gépóradíj megállapítása, fűnyírása, hó eltakarítás
Stefkó Imre polgármester: Szeretne a lakosságnak szolgáltatást nyújtani. Kéri
Hajnal Zoltán ügyvéd urat, hogy ennek a lehetőségét dolgozza ki. Javasolja, hogy a
fűnyírásért: 1.500,- 2.000,-Ft + ÁFA/óra
Traktor használatáért: 2.800 - 3.000,-Ft + ÁFA/óra. Kéri a képviselőket, hogy
gondolkozzanak el a javaslaton, és a napirend kidolgozását következő képviselőtestület elé hozza döntésre.
A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
13. Élelmezési normatíva megállapítása
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Stefkó Imre polgármester: Az írásos beszámolót a képviselők megkapták. Kéri a
véleményeket, javaslatokat.
A képviselő- testület 4 egyhangú igen szavazatával meghozza az alábbi határozatát.
138/2012.(V.23.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos
előterjesztés szerint elfogadja és jóváhagyja a 2012. évi élelmiszer
nyersanyagköltségek egy ellátottra jutó napi összegét.
A normatívák a határozat mellékletét képezik.
Felelős: élelmezésvezető, polgármester

Határidő: folyamatos

14. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének…/2012. (…) rendelete
az étkezési térítési díjakról
Stefkó Imre polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. A Szobi
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa 2012. március 27-én
döntött a szociális étkeztetés ügyében. Képviselő-testület hatásköre a rendeletalkotás.
Stedra Gáborné alpolgármester: Mivel az iskolás étkeztetésnél magas a térítési díj
javasolja a szülő általi befizetést az eddigi térítési díj meghagyását. Az engedélyezett
vendégétkeztetésre pedig 710,- Ft/nap térítési díjat javasol.
A képviselő-testület a javaslatot megvitatta és 4 egyhangú igen szavazatával
megalkotja az alábbi rendeletét:
Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2012.(V.25.) rendelete
az étkezési térítési díjakról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
15. Önkormányzat ügyfélszolgálata komplex akadálymentesítési pályázatának
lebonyolítása
Stefkó Imre polgármester: A pénzügyi beszámolónál már érintett egy-két problémát
a pályázat megírásánál, menedzselésénél. Mindenképpen szükséges a támogatási
szerződés módosítása, valamint előleg igénylése. Ennek lebonyolítására javasolja a
Pilot Projekt Iroda Kft. felkérését és egyben az előző megbízásra hozott határozat
visszavonását. A projektfeladatokra 425.000 Ft + Áfa árajánlatot adott a Kft. A
szolgáltatás a záró elszámolásának benyújtásáig tartana és a fizetési
kötelezettségünket három havi részletben kellene fizetni. Mindemellett ahhoz, hogy
tudjunk fizetni javasolja a fejlesztési hivatal felvételét. Kéri a véleményeket.
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Stedra Gáborné alpolgármester: A fejlesztési hitel felvételéről volt már szó, eddig
miért nem került felvételre.
Stefkó Imre polgármester: Most kell dönteni.
A képviselő-testület a javaslatokat megvitatta és 4 egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatokat hozza:
138/2012.(V.23.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
27/2012.(III.13.) Kt. határozatát visszavonja és helyette az alábbi
határozatot hozza:
Kóspallag Község Önkormányzatának komplex akadálymentesítési
pályázat projektfeladatok – projektmenedzsment – ellátásával a Precíz
& Pontos Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaságot –
képviseli: Selymeciné Létrai Éva Márta - 2000 Szentendre, Rózsa köz
1/5. bízza meg.
A projektfeladat ellátásáért 425.000,- 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

139/2012.(V.23.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5.000.000,Ft összegű támogatást megelőlegező hitel OTP Bank Nyrt-nél történő
felvételéről döntött. A hitel célja a KMOP-4.5.3-10-11-2011-0057
Kóspallag Község Önkormányzati ügyfélszolgálatának komplex
akadálymentesítése” elnevezésű projekthez kapcsolódó támogatás
megelőlegezése.
A hitel futamidejét 2012. 06. 20.-tól 2012. 12. 15.-ig határozza meg.
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 mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a támogatási összeg az
OTP Bank Nyrt. részére – engedményezési szerződés keretében –
engedményezésre kerüljön. Tudomásul veszi továbbá, hogy a projekt
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lebonyolítására szolgáló alszámla a hitel teljes visszafizetéséig
zárolásra kerül.
Az önkormányzat kötelezettséget 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.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből,
kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves
kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a „Magyarország gazdasági
stabilitásáról” szóló 2011. évi CXCIV. Számú törvényben
meghatározott korlátozás alá.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre
vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb
feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést, valamint az
engedményezési szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Felelős: polgármester
folyamatos

Határidő:

azonnal,

16. Digitális térkép megrendelése
Stefkó Imre polgármester: A közös képviselő-testületi ülésen született döntésnek
megfelelően a három településünk önkormányzatai megkötötték a szerződést a
PESTTERV-vel a hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálatára. Ennek a
megvalósításához szükséges településünk digitális alaptérképének megvásárlása. A
műszakis kolléga megkérte az árajánlatot az egyetlen kizárólagos értékesítést végző
cégtől a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft-től. Megkeresésünkre két féle
ajánlat érkezett:
1. 170.474,- Ft + Áfa, mely öt éves használatot biztosít 2016. márius 31-ig. Ezen
felül évente 24.089,- Ft + Áfát kell még fizetni a frissítésért. Amennyiben ezt
választja a képviselő-testület a digitális térkép bármely pályázathoz azaz
többször felhasználható,
2. ajánlat csak egyszeri felhasználást tesz lehetővé, melynek ára 136.379,- Ft +
Áfa.
Javasolja a többszöri felhasználást lehetővé tevő digitális térkép megvásárlását.
A képviselő-testület az árajánlatot megvitatja és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
140/2012.(V.23.) Kt. határozat
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Kóspallag Község Önkormányzatának képviselő-testülete a
Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.-től (1131 Budapest,
Rokolya u. 1-3.) megrendeli Kóspallag digitális állami
földmérési alaptérképet, 5 éves határozott idejű felhasználásra.
A digitális állami földmérési alaptérkép egyszeri ára 170.474,Ft + Áfa, ezt követően 2016. évig évi 24.,- Ft + Áfa díj fizetés
terheli az önkormányzatot.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben teljes jogkörrel
eljárjon.
Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

17. Kóspallagi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési
megállapodás módosításának megtárgyalása
Stefkó Imre polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. A
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) 80. §-a és 83. § (4)
bekezdése értelmében a helyi önkormányzat 2013. január 1-jétől az Njtv. által
meghatározott kötelező tartalommal megkötött megállapodás alapján biztosítja a helyi
nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Önkormányzati működésen értendő a
testületi üléseken és a közmeghallgatáson túl, a bizottságok működése, a
tisztségviselői és képviselői megbízatás ellátása, valamint a kötelező önkormányzati
feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartása is.
Kéri a véleményeket, hozzászólásokat.
Botos Katalin Szlovák Nemzetiség elnöke: Szeretnének együttműködni, partnerek
lenni az önkormányzattal. Egy számítógépet kér, valamint biztosítsák részükre a
fénymásolást. Heti 3 alkalommal szeretne az önkormányzat hivatalában tartózkodni,
ahol az ügyeket tudná intézni. Megköszöni a részvételt, azoknak, akik részt vettek a
nemzetiségi találkozón.
Dr. Hajnal Zoltán ügyvéd: Két formai változást javasol: a megállapodás harmadik

bekezdését a megállapodás jogi háttérszabályozása után kérik feltüntetni, valamint az
ötödik bekezdésben harmadik felsorolásából kimaradt a helyi szó.
Stefkó Imre polgármester: A tartalmi változtatásra a következő javaslatot teszi: a
nemzetiségi önkormányzat részére a működéshez szükséges feltéteket között az iroda
használatát egy nappal csökkentsék, viszont a heti kért hat óra megmarad. Így hétfői
és szerdai napokon használhatják az irodát 9-12 óráig.
A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazatával meghozza az alábbi határozatát.
141/2012.(V.23.) Kt. határozat
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Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kóspallagi
Nemzetiségi Szlovák Együttműködési megállapodást az alábbi tartalmi
és formai változtatással elfogadja:
- a nemzetiségi önkormányzat részére a működéshez szükséges feltétek
között az iroda használatát egy nappal csökkenti, viszont a heti kért hat
óra megmarad. Így hétfői és szerdai napokon használhatják az irodát 912 óráig.
- a megállapodás harmadik bekezdését a megállapodás jogi
háttérszabályozása után kéri feltüntetni, valamint az ötödik
bekezdésben harmadik felsorolásából kimaradt a helyi szó.
Felkéri a polgármestert, hogy az Együttműködési megállapodást írja
alá.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

8. Egyebek
Stefkó Imre polgármester: Volt egy konfliktus a nőnapi ünnepségen. Készült egy
jegyzőkönyv.
Mivel több napirend, hozzászólás nem lévén a polgármester a képviselő-testületi ülést
bezárja.
K.m.f.

polgármester

körjegyző
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