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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. július 26. napján megtartott 
rendkívüli  testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Stefkó Imre polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, alpolgármester asszonyt, 
körjegyző asszonyt, jegyzőkönyvvezetőt, a meghívott pénzügyi főmunkatársat. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert a 4 tagú testületből 4 fő és a 
polgármester jelen van. 
 
Stefkó Imre polgármester: Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselő-testület 5 
igen egyhangú szavazatával elfogad az alábbiak szerint: 
 
 
Napirend: 
 
 
1./ Kóspallag Község önkormányzati ügyfélszolgálatának komplex 
akadálymentesítéséhez szükséges ajánlattevők kiválasztása 
Előadó: Stefkó Imre polgármester 
(írásbeli előterjesztés) 
 
2./ Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012.(…) rendelete az 
önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.16.) rendelet módosításáról     
Előadó: Stefkó Imre polgármester 
(írásbeli előterjesztés) 
 
3./ ÖNHIKI pályázat beadásáról döntés 
Előadó: Stefkó Imre polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 
 
4./ Egyebek  

 
5./ Zárt ülésen hatósági ügy 

 
 

1./ Kóspallag Község önkormányzati ügyfélszolgálatának komplex akadálymentesítéséhez 
szükséges ajánlattevők kiválasztása 
 
Stefkó Imre polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Kóspallag 
Község önkormányzati ügyfélszolgálatának komplex akadálymentesítése című pályázathoz 
beérkezett árajánlatok elbírálására, a munkák elvégzésére kapott az önkormányzat árajánlatot. 
Javasolja, hogy a legkedvezőbb árajánlatot tevőt válassza ki a képviselő-testület. Az 5 db 
asztalra három árajánlat érkezett, melyek az alábbiak: 
 
IKEA áruház, bruttó 58.000,- Ft 
KIKA áruház, bruttó 159.500,- Ft 
Katedra Mix Kft., 2120 Dunakeszi, Kagyló u. 27., bruttó 108.585,- Ft. 
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A képviselő-testület az ajánlatokat megvitatja és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
 

150/2012.(VII.26.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának képviselő-testülete az elnyert KMOP-
4.5.3-10-11-2011-0057 számú, „Kóspallag Község Önkormányzati 
Ügyfélszolgálat komplex akadálymentesítése pályázat részét képező 5 db 
asztalra beérkezett három ajánlat közül 
 
IKEA áruház, bruttó 58.000,- Ft 
KIKA áruház, bruttó 159.500,- Ft 
Katedra Mix Kft., 2120 Dunakeszi, Kagyló u. 27., bruttó 108.585,- Ft, 
 
az IKEA Áruház bruttó 58.000,- Ft-os ajánlatát fogadja el, mint a 
legkedvezőbb ajánlattevő.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a szerződést kösse meg és írja alá, valamint az elkészítéshez 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: polgármester   Határidő: azonnal 

 
 
Stefkó Imre polgármester: C és D típusú táblákra két ajánlat érkezett, melyek a következők: 
 
2 M Design Kft., 2600 Vác, Zrínyi út 39., bruttó 8.890 Ft, 
Gato Blanco Bt., 1041 Budapest, Latabár u. 7., bruttó 22.403 Ft. 
 
A képviselő-testület az ajánlatokat megvitatja és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

151/2012.(VII.26.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának képviselő-testülete az elnyert KMOP-
4.5.3-10-11-2011-0057 számú, „Kóspallag Község Önkormányzati 
Ügyfélszolgálat komplex akadálymentesítése pályázat részét képező C, D 
típusú táblára beérkezett kettő ajánlat közül 
 
2 M Design Kft., 2600 Vác, Zrínyi út 39., bruttó 8.890 Ft, 
Gato Blanco Bt., 1041 Budapest, Latabár u. 7., bruttó 22.403 Ft. 
 
 
a 2 M Design Kft., 2600 Vác, Zrínyi út 39., bruttó 8.890 Ft-os ajánlatát fogadja 
el, mint a legkedvezőbb ajánlattevő.  
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a szerződést kösse meg és írja alá, valamint az elkészítéshez 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: polgármester   Határidő: azonnal 

 
 
Stefkó Imre polgármester: Az információs táblákra két ajánlat érkezett, melyek a 
következők: 
 
2 M Design Kft., 2600 Vác, Zrínyi út 39., bruttó 136.830 Ft, 
Gato Blanco Bt., 1041 Budapest, Latabár u. 7., bruttó 231.813 Ft. 
 
A képviselő-testület az ajánlatokat megvitatja és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

152/2012.(VII.26.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának képviselő-testülete az elnyert KMOP-
4.5.3-10-11-2011-0057 számú, „Kóspallag Község Önkormányzati 
Ügyfélszolgálat komplex akadálymentesítése pályázat részét képező 
információs táblára beérkezett kettő ajánlat közül 
 
2 M Design Kft., 2600 Vác, Zrínyi út 39., bruttó 136.830 Ft, 
Gato Blanco Bt., 1041 Budapest, Latabár u. 7., bruttó 231.813 Ft, 
 
 
a 2 M Design Kft., 2600 Vác, Zrínyi út 39., bruttó 136.830 Ft-os ajánlatát 
fogadja el, mint a legkedvezőbb ajánlattevő.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a szerződést kösse meg és írja alá, valamint az elkészítéshez 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: polgármester   Határidő: azonnal 

 
 
2./ Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012.(…) rendelete az 
önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.16.) rendelet módosításáról     
 
Stefkó Imre polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták, kéri a 
véleményeket, hozzászólásokat. Szükséges a költségvetést módosítani. 
 
Czerovszki Endréné pénzügyi főmunkatárs: A béreknél egyenlőre bérhiány van, mivel 
januárban még nem tudta a képviselő-testület, hogy kötelező lesz élelmezésvezetőt  
alkalmazni, valamint az új védőnőnek magasabb a bére. 
 
Stefkó Imre polgármester: Be kell adni az ÖNHIKI pályázatot. 
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Czerovszki Endréné pénzügyi főmunkatárs: Nem tudja honnét lehetne a dologi kiadást 
csökkenteni.  
 
Klein Tibor képviselő: A Művelődési ház felújításából kellene elvenni, onnan nem lehetne 
átcsoportosítani? 
 
Czerovszki Endréné pénzügyi főmunkatárs: Az a tétel a felhalmozási kiadások között 
szerepel. A felhalmozási egyensúly megtartása miatt nem javasolja az átcsoportosítást, mivel 
már az akadálymentesítési pályázatnál is jelentkezett plusz kiadás és amennyiben pályázni 
szeretne az önkormányzat az ÖNHIKI-re, akkor a felhalmozási egyensúlynak meg kell lenni. 
Ez a költségvetés módosítás a féléves beszámolóhoz készült.  
 
Klein Tibor képviselő: Kötelességünk csökkenteni ezt a hiányt. 
 
Czerovszki Endréné pénzügyi főmunkatárs: Nagyon szívesen leül a képviselő úrral, hogy 
miből lehetne esetleg átcsoportosítani. 
 
KIein Tibor képviselő: Ő soha nem kap értesítést arról hogy áll a költségvetés. 
 
Czerovszki Endréné pénzügyi főmunkatárs: Még nagyon sok a kintlévőség az 
utófinanszírozású pályázatok miatt, ezt követően látjuk majd a tényleges hiányt. 
 
Klein Tibor képviselő: Nem tudott arról, hogy a kistérség felé is van tartozásunk. 
 
Stefkó Imre képviselő: Lehet, hogy a képviselő úrnak nem mondta. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: El kell jönni a testületi ülésekre, sok testületi ülésen nem 
volt ott a képviselő úr. 
 
Klein Tibor képviselő: Elő kell venni a jelenléti íveket. 
 
Czerovszki Endréné pénzügyi főmunkatárs: Megérti a képviselő úr dilemmáját, ekkora 
hiány még nem volt Kóspallagon. 
 
Stefkó Imre polgármester: Ettől még több hiány is volt.  
 
Klein Tibor képviselő: Fel lett hívva a testület figyelme arra, hogy ne költekezzen. 
 
Stefkó Imre polgármester: Nem volt költekezés. 
 
Klein Tibor képviselő: A költekezésnek is van egy határa. A startmunka programban olyan 
munkálatok vannak elvégeztetve önkormányzati pénzből, amik be sem lettek tervezve. Az a 
program úgy lett megcsinálva, hogy ne kelljen hozzá tenni és így is felújításra került volna a 
járda. 
 
Stefkó Imre polgármester: Úgy kell megcsinálni, hogy ne egy évig legyen jó és ne az első 
mossa el a járda alapját. Erről döntött a képviselő-testület. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: A képviselő úr rendszeresen beleszól a másik szavába. Azonnal 
reagál a dolgokra. Ő sem látja át igazán ezeket a pénzügyi dolgokat. Most jelenleg hiány van, 
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mivel minden pályázat utófinanszírozású. Ezt tudomásul kell venni a testületnek. Minden 
kiadás a testületi ülésen át lett beszélve. A túlköltekezéseket is mindig megbeszéltük. Azzal 
egyetért, hogy meg kellene nézni, hogy miből lehetne lefaragni. 
 
Stefkó Imre polgármester: Meg kell nézni az elmúlt 20 évet, hogy akkor milyen fejlesztések 
voltak és most mik vannak. A két év alatt nagyon sok minden meg lett csinálva. Még vannak 
tartozásaink a körjegyzőség felé, a kistérség felé, valamint az akadálymentesítési pályázat 
megírója felé. Nagy probléma, hogy nincs bevétele a falunak. 
 
Schmidt Miklós képviselő: Be kell adni az ÖNHIKI pályázatot. 
 
Klein Tibor képviselő: Szeretné, hogy beszéljék át a költségvetést, hogy hol lehetne 
lefaragni. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Ha visszajönnek a pénzek, és beadjuk az ÖNHIKI 
pályázatot, helyre fog állni az egyensúly. 
 
Czerovszki Endréné pénzügyi főmunkatárs: Mindig az ÖNHIKI-re nem lehet gondolni. A 
forrásra kell törekedni, hogy miből tudja megteremteni a kiadások fedezetét. A mai napig 
fenntartja a konyháját az önkormányzat, illetve nem vállalkozásban van a háziorvosi ellátás. 
A konyhán és az orvosi rendelőben a dolgozók közalkalmazotti jogviszonyban vannak. Ezt, 
ha kiadnánk, nagyon sok pénz meg lehetni spórolni, de ezt már többször említette. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Át kell gondolni, hogy a háziorvosi ellátást vállalkozásban 
működtessük. 
 
Klein Tibor képviselő: Ti nagyon sok pénzt elköltöttek. A háziorvosi ellátás fontosabb, mint 
a járda. Nem javasolta a Kossuth utcában megvásárolt ház felújítását, nem javasolta a 
használt, felújított informatikai gépek beszerzését, a járda melletti rész betonozását. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Ki az a Ti? 
 
Stefkó Imre polgármester: Nézd át a testületi ülések anyagát. 
 
Klein Tibor képviselő: És ha nincs ilyen döntés a testületi ülésen? Nem tudjátok, hogy  
melyik testületi ülésen voltak ezek megtárgyalva. Mi van ha nincs erről döntés? 
 
Stefkó Imre polgármester: Akkor kifizetem saját zsebből. 
 
Klein Tibor képviselő: A testületnek van egy felelőssége a gazdálkodásért. Miért kellett 
másik tárgyalóasztalt vásárolni? A régi miért nem volt jó? Biztos benne, hogy nagyon sok 
olyan dolog van amit nem kellett volna megvenni. Tőlem mehettek Szokolyára. Minek kellett 
4 használt számítógépet vásárolni? Ennyi pénzből már újakat lehetett volna venni. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Nem vásároltuk, hanem pályáztunk és nyertünk. Kb. 240 e Ft-
volt a négy gép. Ezek jó teljesítményű gépek, véleménye szerint jól járt velük az 
önkormányzat. Senki nem tudja mi lesz jövőre. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Volt egy felmérés a járásokkal kapcsolatban. Elvégezte a 
feladatot a körjegyzőség? Kíváncsi arra, hogy Kóspallagon hány gép lett felcímkézve? 
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Bahil Emilné dr. körjegyző: Természetesen elvégeztük a feladatot, és minden gép 
felmérésre került. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: A számítógépeket az önkormányzat vette. 
 
Stefkó Imre polgármester: Javasolja a költségvetés módosításának elfogadását. 
 
A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazatával megalkotja az alábbi rendeletét: 
 

 
Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2012.(VII.30.) rendelete 
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.16.) rendelet módosításáról 

 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv melléletét képezi.) 
 
 
3./ ÖNHIKI pályázat beadásáról döntés 
 
Stefkó Imre polgármester: Kéri a képviselő-testületet, hogy döntsön az ÖNHIKI pályázaton 
való részvételről. Javasolja a beadást. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 

153/2012.(VII.26.) 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 10 427 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. szeptember 3. 
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4./ Egyebek  
 
4.1. A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat vezetője írásban megkereste az 
önkormányzatot, hogy 400 e Ft elmaradása van az önkormányzatnak mert nem jó lettek  
kiszámolva az étkezési térítési díjak. Nem utalja át a pénzt, mert nem az önkormányzat 
hibázott.  
 
4.2. A Kistérségi Egészségügyi Szolgálatnak 90 e Ft ügyeleti díjat kell majd utalni. 
 
Klein Tibor képviselő a testületi ülésről távozik. 
 
Több napirend, hozzászólás nem lévén Stefkó Imre polgármester a képviselő-testületi ülést 
bezárja. 

 
 
 

K.m.f. 
                                                                                          
 
                             Stefkó  Imre                                                       Bahil  Emilné dr.  
                              polgármester                                                             körjegyző 
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Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2012.(VII.30.) rendelete 

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.16.) rendelet módosításáról 
 
 
A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetést 
az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatának  
 
  Bevételi főösszegét 100.129 e Ft-ról 107.145 e Ft-ra, 
  Ezen belül működési 
  hiányát:    12.055 e Ft-ról   10.427 e Ft-ra, 
  Kiadási Főösszegét 100.179 e Ft-ról 107.145 e Ft-ra módosítja. 
 
 
      Eredeti Javasolt Módosított 
      előirányzat módosítás előirányzat 
 
Közhatalmi bevételek     36.235     36.235 
ezen belül gk.adó        3.800 
                 SZJA      22.515 
                 helyi adó        9.100 
                 pótlék, bírság, egyéb sajátos        320 
                 talajterhelési díj                                   500 
 
Intézményi működési bevétel      9.383       9.393 
Felhalmozási bevételek       1.310       1.310 
Támog.értékű működ.bevétel    19.292     19.292 
Felhalm.c.pe.átvétel      12.733     12.733 
Költségvetési támogatás       9.717     1.804   10.975 
2011. évi pénzmaradvány igénybev.       6.790     6.790 
 

2. § 
 

A 4. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
A költségvetés hiánya     12.055   - 1.628   10.427 
 
Bevétel összesen:    100.179     6.966 107.145 
 

3. § 
 

Az 5. § (1) bekezdés a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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      Eredeti Javasolt Módosított 
      előirányzat módosítás előirányzat 
 
a.) működési költségvetésből    78.555     4.832   83.387 
 
személyi jellegű kiadások     27.329        176   27.505 
munkaadói járulékok        5.952       5.952 
dologi jellegű kiadások     28.577     3.152   31.729 
működési célú pe. átadás     16.697     1.504   18.201 
 
b.) felhalmozási költségvetésből    18.043     18.043 
 

4. § 
 

Az 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
Az önkormányzat által a lakosságnak nyújtott szociális rászorultság jellegű ellátásai 
 
          3.800      2.134     5.934 
 
Kiadás összesen:    100,179     6.966 107.145 
 

5. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2012. évre kell alkalmazni. 
 
Kóspallag, 2012. július 26. 
 
 
 
                                Stefkó Imre                                    Bahil Emilné dr. 
                                polgármester                                          körjegyző           
 
 
A rendelet kihirdetve: 2012. július 30. 
 
 
                            
                                                                Bahil Emilné dr. 
                                                                   körjegyző  


