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Szám:                 /2012. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. szeptember 4. napján megtartott 
testületi üléséről. Az idő rövidségére való tekintettel a képviselők telefonon keresztül kaptak 
meghívást. 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Stefkó Imre polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, alpolgármester asszonyt, 
körjegyző asszonyt, a pénzügyi kolléganőt. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert a 4 tagú testületből 3 fő és a 
polgármester jelen van. 
 
Stefkó Imre polgármester: Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselő-testület 4 
igen egyhangú szavazatával elfogad az alábbiak szerint: 
 
 
Napirend: 
 
1. Kóspallag Község Önkormányzat Képviselő-testületének beszámolója a 2012. I. félévi 
gazdálkodásáról   
Előadó: Stefkó Imre polgármester 
(írásbeli előterjesztés) 
 
 
1. Kóspallag Község Önkormányzat Képviselő-testületének beszámolója a 2012. I. félévi 
gazdálkodásáról   
 
Stefkó Imre polgármester: A féléves beszámoló elfogadása fontos az önkormányzat 
számára, mert döntött az ÖNHIKI pályázat beadásáról, melynek határideje 2012. szeptember 
10.. Kéri, akinek észrevétele van az előterjesztéssel kapcsolatban az tegye meg. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Hátralékosok rendezésére történt-e intézkedés. Javasolja a 
JURISTAS Kft. Felhalmozási kiadásoknál a lakóingatlan felújításán a teljesítés 558 e Ft. 
Melyik ingatlan felújítása? A beszámolót részletesnek, jónak tartja elfogadásra javasolja. 
 
Czerovszki Endréné pénzügyi főmunkatárs: Lakóingatlan felújításával kapcsolatban 
elmondja, hogy a Kossuth u. 19. szám alatti bérlakásra fordított összeg szerepel. Ezen kívül 
van még 500 e Ft értékű számla, mely nincs még kifizetve forráshiány miatt. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Elkészült az a lista, ami olyan adóhátralékot tartalmaz, amit 
Adóhatóságunk nem tud behajtani. Egyeztetések vannak a végrehajtóval, a javasolt 
JURISTAS-szal. Átküldi a listát, mivel anyagi vonzata is van, kéri áttekintését. 
 
Klein Tibor képviselő: Szeretné, ha a listát megkapná. Továbbá az önkormányzat által 
kiépített VIFI rendszer nem működik, pedig most került kiépítésre, azaz új. Kéri annak 
felülvizsgálatát. Meg kell kérdezni, hogy mennyiért vállalják a felülvizsgálatot. 
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Stefkó Imre polgármester: Szerinte működik a rendszer, csak akadozik, de nem zárkózik el 
a felülvizsgálattól. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Szeretné megkérdezni a képviselő urat, hogy mi van a 
tiszteletdíjával, mert ő felajánlotta a falunapra. 
 
Klein Tibor képviselő: Véleménye szerint nem a mulatsággal kellene foglalkozni. 
Alpolgármester asszony már felajánlotta a gyógyszertár bérleti díjába. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Azt nem Ő ajánlotta fel, hanem Fenyődi Andrea képviselő 
asszony. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatja és 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatokat hozza: 
 

164/2012.(IX.4.) Kt. határozat 
 

Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján, a helyi önkormányzat 2012. évi 
gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint 
hagyja jóvá. 
 
1. Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló 
tájékoztató az önkormányzat 3/2012.(II.16.) költségvetési rendelet szerinti 
tartalommal készült. 
 
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési 
előirányzatának első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 
 

           (eFt-ban) 
                           Megnevezés Eredeti Módosított 2012. féléves Teljesítés 
                                                          előirányzat előirányzat teljesítés alakulása % 
                            
                          Bevételi ei. 100.398 107.364 46.691  43,49 
                          Kiadási ei. 100.398 107.364 45.930  42,78 
 
                         Záró pénzkészlet: 761 e Ft. 
 

3. Tekintve, hogy jelentős többletbevétel nem várható, ezért továbbra is 
megfelelő és szoros gazdálkodás mellett szükséges a II. ütemben történő 
ÖNHIKI pályázat benyújtása. 
 
Azoknál a bevételeknél ahol az időarányos szinthez képest alacsonyabb a 
teljesítés gondoskodni kell a nem megfelelő teljesítés okainak megkereséséről, 
az önkormányzatot jogosan megillető, de a meg nem fizetett bevételek 
beszedéséről (fizetési felszólítások kiküldése, azonnali beszedések, bírósági 
úton történő behajtás stb.). 
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A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat felhasználási ütemterv szerinti, 
illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat 
átcsoportosításokra. 
Körültekintően kell eljárni a pótlólagos előirányzatok megszavazásával, csak a 
bevételi forrás meghatározása mellett vállalhat a testület jelentősebb 
kiadásokat. 
 

                        Felelős: polgármester                         Határidő: 2012. szeptember 15. 
 
 

164/2012.(IX.4.) Kt. határozat 
 

Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kóspallag Község 
Önkormányzatánál (2625 Kóspallag, Deák F. u. 1.) kiépített VIFI rendszer 
felülvizsgálatáról döntött. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy kérjen árajánlatot, mennyiért végeznék el a 
felülvizsgálatot. 
 
Felelős: polgármester   Határidő: folyamatos 
 

 
Több hozzászólás és napirendi pont nem lévén Stefkó Imre polgármester a képviselő-testületi 
ülést bezárja. 
 
 
 
 

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


