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Szám:   /2012. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
___________________________________________________________________________ 
Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. november 13. napján megtartott 
képviselő-testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Stefkó Imre polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert a 4 
tagú testületből 4 fő és a polgármester jelen van. 
 
Stefkó Imre polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, alpolgármester asszonyt, 
körjegyző asszonyt, jegyzőkönyvvezetőt és a megjelenteket. Javasolja napirendre felvenni az 
óvodát, valamint az alpolgármester felhatalmazását a folyamatban lévő ügyekre a szabadsága 
idejére. 
 
Klein Tibor képviselő: Nem kapott írásbeli előterjesztést a 4, 6, 7, 8-as napirendi pontokhoz. 
Hol az írásbeli előterjesztés? 
 
Stefkó Imre polgármester: A védőnő kérelme ott van Márianosztrán. A 8. napirendi ponthoz 
most kapta meg az írásos anyagot, a maradék kettő meg kiosztásra kerül most. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Kéri akkor szóban elmondani a Védőnő kérelmét. 
 
Klein Tibor képviselő: Akkor ne legyen napirenden. 
 
Stefkó Imre polgármester: Dönteni kell, javasolja, hogy maradjon benne a napirendben. 
 
Klein Tibor képviselő: Az év folyamán nem mindennel értett egyet, nem értett egyet minden 
döntéssel. 
 
Stefkó Imre polgármester: Mert nem voltál minden testületi ülésen. 
 
Klein Tibor képviselő: Nem erről van szó. Folyamatosan olyan információk voltak, hogy 12 
m Ft-os hiány van. Szólt, hogy nem legyen ilyen költekezés. Pl. a hivatalnál ablakcsere. 
 
Stefkó Imre polgármester: Minden képviselő meg lett kérdezve, ők igen mondtak. 
 
Klein Tibor képviselő: Neki ez a mondat elég. 
 
A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
 
Napirend: 
 
1. Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. III. n.évi költségvetési beszámolója és 
2012. december 31-ig várható bevételeinek és kiadásainak alakulása 
 
2. Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója 
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3. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2012.(…) rendelete a 
települési képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni jutatásáról szóló 10/2009.(IX.29.) 
rendelet módosításáról 
 
4. Önkormányzati Konyha kérdése 
 
5. Kászi Géza kérelme 
 
6. Védőnő szolgálati lakás iránti kérelme 
 
7. Megkeresés digitális átállás programmal kapcsolatban 
 
8. 2013. évi ármegállapítási tájékoztató a hulladékkezelési díjak vonatkozásában 
 
9. Csiga-Biga Tagóvoda és a Kistérségi Társulás által ellátandó feladatok kérdése 
 
10. Alpolgármester felhatalmazása a polgármester szabadságolásának idejére 
 
11. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 
 
12. Egyebek 
 
 
1. Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. III. n.évi költségvetési beszámolója és 
2012. december 31-ig várható bevételeinek és kiadásainak alakulása 
 
Stefkó Imre polgármester: A III. n.éves költségvetési beszámoló és decemberig várható 
bevételek és kiadások alakulásáról az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Az 
előterjesztés és táblázatok részletesen kidolgozottak. Kéri, akinek kérdése van tegye fel. 
Jelenleg közel 5 M Ft-os folyószámlákat kihasználtuk és kb. 2 M Ft a számlatartozás, ami 
nincs kifizetve. Ez biztos abból adódott, hogy a polgármester úr sokat költött. Még vannak 
olyan pályázati pénzek, amiket nem kaptunk meg. El kell gondolkodni azon, hogy mit lehetne 
tenni még. Talán a háziorvosi szolgálatnál kellene megoldást találni. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: A háziorvosi szolgálatból nem akar konfliktust. A bevétel: 
6.800 e Ft, ebből bejött 5.361 e Ft, a kiadás 11 m Ft. Ezt nem rosszakarásból mondja, de 4,6 
m Ft a hiány. Ezen el kell gondolkodni. Rosszul áll az Önkormányzat számlája. Be lett adva 
az ÖNHIKI, de még nincs döntés ebben. A meglévő hiteleket ki lehet váltani, lehetőséget ad 
rá a Kormány. Folyószámla-hitelünk van, ezt figyelembe kell venni az adósságrendezésnél. 
Igaz, hogy a kérelmet a képviselő-testület visszavonta, de az adósság keletkeztető hitel 
igénylésének határideje november 20-ra módosult, december 10-ig kell, hogy beérkezzen az 
igény. Ha nem kapunk ÖNHIKI-t, akkor tartsuk szem előtt. Erre kéri, hogy figyeljenek oda. 
Ha kell segítség, szívesen segít. 
 
Stefkó Imre polgármester: Köszöni a jó tájékoztatást. 
 
A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazatával meghozza az alábbi határozatát: 
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184/2012.(XI.13.) Kt. határozat 
 

Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény alapján, a helyi önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának 
háromnegyedévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. 
 
1. Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről szóló tájékoztató 
az önkormányzat 3/2012.(II.16.) költségvetési rendelet szerinti tartalommal készült. 
 
2. A képviselő-testület az önkormányzat a 2012. évi költségvetési előirányzatának 
háromnegyedévi teljesítését és a várható bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint fogadja el: 
 
Megnevezés Eredeti Módosított 2012. III.n. Várható Teljesítés 
  előirányzat  előirányzat éves teljesítés teljesítés % 
 
Bevételi ei. 100.398 107.697 77.360  99.015  72 
Kiadási ei. 100.398 107.697 76.837  99.015  72 
 
Számla maradvány: 523 e Ft. 
 
Tekintve, hogy jelentős többletbevétel nem várható, ezért továbbra is megfelelő és szoros 
gazdálkodás szükséges.  
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.). 
A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál 
kedvezőbb teljesítésre, a szüksége előirányzat átcsoportosításokra. 
Körültekintően kell eljárni a pótlólagos előirányzatok megszavazásával, csak a bevételi forrás 
meghatározása mellett vállalhat a testület kiaádsokat. 
 
Felelős: polgármester     Határidő: 2012. november 30. 
 
 
2. Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója 
 
Stefkó Imre polgármester: Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója úgy került 
a képviselő-testület elé, hogy a 2013. évi költségvetést megalapozó jogszabályok még csak 
részben ismertek. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: 2013. évre nem kötelező a koncepció elkészítése. De 
ennek ellenére javasolja ennek elfogadását, függetlenül attól, hogy még nagyon sok mindent 
nem tudunk. 
 
Klein Tibor képviselő: Ha Szokolyával együtt lesz Kóspallag 33 m Ft-ba fog kerülni. Nem 
tudja, hogy ez mennyire fogja érinteni Kóspallagot. 
 
Stefkó Imre polgármester: Mindegy hová fogunk tartozni, akkor is ennyibe fog kerülni. 
Nem Szokolyát kell állandóan szapulni. 
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Stedra Gáborné alpolgármester: Kérdezi Klein Tibor képviselő urat, hogy számolta ki a 33 
M Ft-ot.  
 
Klein Tibor képviselő: Fel szorozta a lakosságszámot.  
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Szokolya és Kóspallag Községek Önkormányzatai 
megállapodtak, hogy közös önkormányzati hivatalt fog létrehozni. A jogszabály alapján került 
meghatározva, hogy hány hivatali dolgozót lehet majd alkalmazni. 10,5 fő jön ki. Jelenleg egy 
köztisztviselőre 4.580 Ft lesz a támogatás. Sajnálja, hogy a közös testületi ülésen nem volt ott 
a képviselő úr, ha esetleg még egy település csatlakozik akkor kevesebbet kell majd fizetni. 
Kóspallagra 2 fő dolgozó állandó jelenlétét szavazták meg. A körjegyző béréhez hozzá kell 
járulni. Ha műszakist is kívánnak majd alkalmazni akkor annak a béréhez is hozzá kell járulni 
lakosságszám arányosan. Nem 33 m Ft-ba fog kerülni. 
 
Klein Tibor képviselő: Nem hiszi, hogy Szokolyát szapulta volna. Ebben az összegben még 
nincs benne a működtetés. A két intézményt fent kell tartani, úgy néz ki, hogy mi 
hozzájárulunk Szokolyához, de ők nem járulnak hozzá a Kóspallagi hivatal működéséhez. Ez 
jóval magasabb költség mint eddig volt. A polgármester, alpolgármester, képviselők vissza 
veszik a tiszteletdíjukat? Nem kell ide 2 fő, elég ide egy ember is, és akkor nem kell 
intézményeket bezárni. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Intézmény bezárásáról senki nem beszélt. El kellett volna 
jönni a képviselő úrnak a közös testületi ülésre. Szokolya község polgármestere komoly 
anyagot készített. Nem merne ilyen dolgot felelőtlenül kijelenteni, ez a közös hivatali 
működés sem fog többe kerülni mint a körjegyzőség. A körjegyzőség jól működött, voltak 
viták, amiket szebben is el lehetett volna intézni. 
2 fő lesz Kóspallagon az összes adminisztrációt, az adót a pénzügyet és az igazgatást fogják 
elvégezni. Minden ügyintézést helyben lehet intézni. Amit kapunk támogatást az mindent 
fedez. Itt az a cél, hogy az idős emberek, de nemcsak ők, hanem senkinek ne kelljen sehová 
mennie, mindent el tudjon helyben intézni. A dologi kiadásokat, a béreket a kóspallagi 
hivatalnak kell állnia. A jegyző, aljegyző, műszakis béreket és járulékokat létszámarányosan 
fogja fizetni Kóspallag. 
 
Stefkó Imre polgármester: Köszöni, hogy ilyen világosan kifejtette alpolgármester asszony a 
kérdést. Korrekt módon állt össze a két önkormányzat. Ha nyertünk egy pályázatot, 
akadálymentesítésre gondol az önkormányzat ügyfélszolgálatánál, akkor 5 évig nem kell itt 
működtetni semmit? 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Nem szeretné, ha az lenne, hogy meg akarják szüntetni az 
háziorvosi és a védőnői ellátást. Itt mindenkire szükség van. Felolvassa, hogy mit jelent a 
privatizáció. Itt nem megszüntetésről van szó, hanem átadásról. 
 
Klein Tibor képviselő: A zavaros hozzászóláshoz nincs mit mondania. Ahhoz, hogy valamit 
magánkézbe adjunk, előtte meg kell szüntetni. 22 M Ft–tal kevesebb pénz fog bejönni 
Kóspallagnak a koncepció alapján. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Hol van a 22 M Ft? 
 
Klein Tibor képviselő: Az előterjesztésben. 
 



 5  

Stedra Gáborné alpolgármester: Ki hangsúlyozta, hogy nem kötelező a koncepció készítése 
2013 évre. A koncepció elfogadásánál még semmilyen adat nem áll rendelkezésre, még nem 
tudjuk mi lesz az iskolával, az óvodával. A gépjárműadó 40 %-a marad meg az 
önkormányzatoknál. 
 
Klein Tibor képviselő: A felhalmozási kiadásokat működési célra át lehet csoportosítani. 
Ezeket a pénzeszközöket át lehetett volna csoportosítani. Mi a fontosabb a kóspallagi 
lakosnak? Az, hogy orvosa és, hogy meleg étele legyen, ez a fontosabb. 
 
Stefkó Imre polgármester: A privatizáció fogalmát már felolvasta az alpolgármester 
asszony. Nem ez lesz az első falu, aki kiadta a konyhát és a háziorvosi ellátást. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Egy mondaton folyik a vita. Miért nem a napirendi pontok 
szerint haladunk? Nem volt szó intézmények bezárásáról. Döntsünk azokban, amik a 
napirendben szerepelnek. Javasolja a napirend elfogadását, ami nem kötelező. 
 
Klein Tibor képviselő: Szót kér. 
 
Stefkó Imre polgármester: Megvonja a szót. 
 
Klein Tibor képviselő: Azért vagyunk itt, hogy vitatkozzunk. Indokolja meg a polgármester 
úr, hogy miért vonta el a szót. Nem szavazok, mert nem tudta elmondani a hozzászólását. 
 
A képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazatával meghozza az alábbi határozatát: 
 
 

185/2012. (XI.13. ) Kt. határozat 
 

Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
2013. évi költségvetési koncepcióját megvitatta és az előterjesztésnek 
megfelelőn, változtatás nélkül elfogadja. 

 
 

Felelős: polgármester, körjegyző      Határidő: 2013. január 31. 
 
 
3. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2012.(…) rendelete a 
települési képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni jutatásáról szóló 10/2009.(IX.29.) 
rendelet módosításáról 
 
Stefkó Imre polgármester: 2012. augusztus 14.-én megtartott képviselő-testületi ülésen 
igény merült fel a képviselő-testületi ülésekről való hiányzás szabályozására. A szabályozást a 
települési képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló rendeletben kell 
foglalni. Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Kéri a véleményeket. 
 
Klein Tibor képviselő: Az akadályoztatással kapcsolatban módosítást kér. A polgármestert 
nem tartja egyenes embernek, sőt visszataszító a magatartása. Nem bízik a polgármesterben. 
Megbízást kell adni a mindenkori jegyzőnek, hogy neki is szólhasson a képviselő, ha nem tud 
részt venni a testületi ülésen, mivel hitelesebbnek tartja mint a polgármestert. Az első közös 
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testületi ülés Szokolyán csak megbeszélés volt, a második tényleges ülésen nem tudott részt 
venni.  
 
Fenyődi Andrea képviselő: Nagyon szépen megkéri a képviselő urat, hogy próbálja 
visszafogni a beszólásokat. Már nem tud olyat mondani, ami ne lenne szurkálás. Ez mérgezi a 
testületi ülést.  
 
Stedra Gáborné alpolgármester: A képviselő testületi ülések összehívása a polgármester 
feladatkörébe tartozik. 
 
Klein Tibor képviselő: Ezt tudja. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Nem zárkózik el attól, hogy a jegyző felé is lehessen a 
bejelenteni a távolmaradást. Nem tudja, hogy Klein Tibor képviselő hányszor jelezte a 
polgármester úrnak, hogy nem tud részt venni a testületi ülésen. 
 
Klein Tibor képviselő: Amikor telefonon történt az egyeztetés akkor tudott rá reagálni. De ha 
a meghívót suttyomban van bedobva, akkor nem tudja mondani, hogy nem tud részt venni. 
Miért probléma az, hogy nincs itt 2-3 testületi ülésen? 
 
Stefkó Imre polgármester: Még soha nem mondta neki, hogy nem tud megjelenni a testületi 
ülésen. Többször hívta telefonon a képviselő urat. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Szeretne javaslatot tenni a képviselő úr indítványára. A 
képviselő-testület üléseiről igazoltan csak legkésőbb az ülés napján 12 óráig szóban vagy 
írásban a jegyzőnek és a polgármesternek történő bejelentés alapján lehet távol maradni.  
 
Klein Tibor képviselő: Nem felel meg neki a javaslat, mert a polgármesternek is be kell 
jelenteni. 
 
Stefkó Imre polgármester: Ha akadályoztatva van akkor a jegyzőnek haladéktalanul köteles 
jelezni. Miért nem csinál magának email címet a képviselő, egyedül neki kell elvinni a 
meghívót.  
 
Fenyődi Andrea képviselő: Már régóta rágjuk ezt a témát, már többször próbáltak megoldást 
találni.  
 
Stefkó Imre polgármester: Javasolja, hogy januárban döntsön a képviselő-testület arról, 
hogy minden hónapban mikor legyen a képviselő-testületi ülés. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Az elhangzott javaslatát az alábbiak szerint módosítja, szóban 
vagy írásban a polgármesternek vagy a jegyzőnek lehet jelezni a távolmaradást, de a jegyző 
haladéktalanul köteles a polgármestert értesíteni. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: A polgármester úr részéről elfogadható ez a javaslat? 
 
Stefkó Imre polgármester: Igen. A rendelet tervezet 1. § (1) bekezdés első mondata az 
alábbiak szerint változik és egy mondattal egészül ki: (1) A képviselő-testület üléseiről 
igazoltan csak legkésőbb az ülés napján 12 óráig szóban vagy írásban a jegyzőnek vagy a 
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polgármesternek történő bejelentés alapján lehet távol maradni. A jegyző köteles a 
polgármestert haladéktalanul erről értesíteni. Aki a módosítási javaslattal egyetért szavazzon: 
 
A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

186/2012.(XI.13.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési 
képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni jutatásáról szóló 10/2009.(IX.29.) 
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet 1. § (1) bekezdés első mondatát 
az alábbiak szerint változtatja meg és egy mondattal egészíti ki: 
(1) A képviselő-testület üléseiről igazoltan csak legkésőbb az ülés napján 12 
óráig szóban vagy írásban a jegyzőnek vagy a polgármesternek történő 
bejelentés alapján lehet távol maradni. A jegyző köteles a polgármestert 
haladéktalanul erről értesíteni. ……. 
 
 

Fenyődi Andrea képviselő: Hány hiányzás a megengedett? 
 
Stefkó Imre polgármester: Egy, de 3 hiányzást javasol. 
 
Schmidt Miklós képviselő: 3 hiányzást javasol. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: 3 hiányzást javasol. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: A 3 hiányzást soknak tartja. Maximum 2 hiányzást javasol. 
Vállalták ezt a tisztséget, ezért kapják a tiszteletdíjat. A munkáltató tudja, hogy képviselő a 
dolgozó ezért mentesíteni kell a munkavégzés alól a testületi ülés idejére. A falu érdekeit kell 
képviselni, és nem szabadkozni kell, hogy én ebben a döntésben nem szavaztam. A 
képviselőket együttesen fogják elmarasztalni. 
 
A testület egyetért a javaslattal és a 3 napra vonatkozó javaslatát elveti. 
 
Klein Tibor képviselő: Úgy érzi, hogy vádaskodik az alpolgármester asszony. Halotta, hogy 
már a Kultúrházban is próbálták bemocskolni. Két vagy három hiányzást engedne. 
Egyezzenek meg abban, hogy melyik napon lesz a testületi ülés. Ha valakinek fontos a 
munkája nem véletlen, hogy nem engedik el. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Ha Klein Tibor képviselő bejelentette a munkahelyén, 
hogy képviselővé választották, csak úgy vállalhatta el, ezt a munkahelye elfogadta, akkor el 
kell, hogy engedjék. 
 
Klein Tibor képviselő: Ez hülyeség. 
 
Stefkó Imre polgármester: Megvonja a szót a képviselő úrtól, eltér a tárgytól. A javaslat 
alapján a rendelet-tervezet 1. § (3) bekezdése az alábbira módosul: A képviselő naptári 
évenként két testületi ülésről tiszteletdíj csökkentése nélkül hiányozhat. Kéri, aki egyetért a 
javaslattal szavazzon: 
 
A képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazatával meghozza az alábbi határozatát: 
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187/2012.(XI.13.) Kt. határozat 
 

Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési 
képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni jutatásáról szóló 10/2009.(IX.29.) 
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet 1. § (3) bekezdés helyett az 
alábbi (3) bekezdést fogadja el: 
 
A képviselő naptári évenként két testületi ülésről tiszteletdíj csökkentése nélkül 
hiányozhat. 
 

Fenyődi Andrea képviselő: Az SZMSZ-ben kellene szabályozni az átvételt. Postán kellene 
feladni?  
 
Klein Tibor képviselő: Elég sok sértést kapott ismételten. A két képviselő itt volt minden 
ülésen? 
 
Stefkó Imre polgármester: Meg kell nézni a jegyzőkönyveket. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Nem tudja, hogy ki az a 2 képviselő, akire gondol. Újból 
bele fog javítani az elkészített jegyzőkönyvbe. Nem tudják elfogadni azokat a szavakat, 
amikkel illeti, ezek támadások, rágalmazások. Nem szeretné ha postán lenne feladva a 
meghívó, mert akkor az lesz, hogy késett a posta. Semmiféle tanú nem kell arra, hogy a 
polgármester bedobta a meghívót. 
 
Stefkó Imre polgármester: Itt van 3 képviselő is, aki 2-3 nappal előtte kapta meg a 
meghívót, és nem volt probléma. 
 
A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazatával meghozza az alábbi határozatát: 

 
 

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2012.(XI.14.) rendelete 

a települési képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásról szóló 
10/2009.(IX.29.) rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
4. Önkormányzati Konyha kérdése 
 
Klein Tibor képviselő: Nem kapott írásos anyagot, amit már jelzett. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Erről már volt egy megbeszélés, már volt egy beszélgetés a 
vállalkozóval is. Ez nem egy vadonatúj anyag. 
 
Schmidt Miklós képviselő: A dolgozók átvétele nincs benne. Víz, villany, csatorna 
mérőórájának megosztása hogy áll? 
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Stefkó Imre polgármester: Meg kell terveztetni, az almérők felszerelése folyamatban van. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: A dolgozók meg lettek kérdezve, hogy a 
továbbfoglalkoztatáshoz hozzájárulnak? 
 
Stefkó Imre polgármester: Azt mondták, átmennek, de itt vannak a testületi ülésen, meg kell 
kérdezni. 
 
Szedlárné Szép Szilvia konyhai dolgozó: Nyilatkozni nem tud, mivel még semmiféle papír 
nincs róla. Jár nekik a végkielégítés? 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Akkor kaphatnak végkielégítést, ha nem fogadják el a 
kiszervezést. Mi a biztosíték arra, hogy 1 hónap múlva nem küldi el őket a vállalkozó? 
 
Stefkó Imre polgármester: Nem hiszi, hogy elküldené a dolgozókat, hisz kell neki még több 
ember, mivel bővíteni szeretné a konyhát. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Ha a vállalkozó komolyan gondolja a továbbfoglalkoztatást, 
akkor le kell fixálni a feltételeket, látni kell egy megállapodást. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: A dolgozóknak kell eldönteni, hogy vállalják-e a felajánlott 
munkát. A védelmet mindenképpen javasolja beépíteni a szerződésbe, valamint azt is, hogy 
átveszi a dolgozókat. 
 
Klein Tibor képviselő: Nem ért egyet azzal, hogy kiadják vállalkozásba a konyhát. 
Lehetősége volt az Önkormányzatnak, hogy Szokolya községnek is főzzön. Nem tanácsolja, 
hisz meg sem lett vizsgálva, hogy fenn tudja-e tartani. 
 
Stefkó Imre polgármester: Pont a képviselő úr volt az, aki azt mondta, hogy nincs 
fejlesztésre pénz. 
 
Klein Tibor képviselő: Akkor azért mondta, mert még nem volt költségvetés. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Nagyon kevés a bevétele az Önkormányzatnak, csökkenteni kell 
a kiadásokat. Fontos elmondani, hogy próbálnak olyan megoldásokat keresni, ahol megmarad 
a szolgáltatás, de az önkormányzat kasszájában több pénz marad. Szokolyával azért maradt el 
a megállapodás, mert az Önkormányzatnak egy vállalkozást kellett volna alapítani, ezért 
maradt annyiban a dolog. 
 
Klein Tibor képviselő: Tényleg volt erről szó. Az ügyvéd úr nem mondta, hogy ez akadály 
azt mondta, hogy utána néz. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Mit válaszolt az ügyvéd úr? 
 
Stefkó Imre polgármester: Nem tudott rá válaszolni idő hiányában. Ez a lehetőség már 
elúszott. Ezt nem tudtuk véghezvinni. Rizikó nélkül nincs semmi. Azzal kell számolni, hogy 
valamennyi pénz megmaradjon. A vállalkozó átveszi a három dolgozót, és ez fontos. Holnap 
lép ebben az ügyben. 
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Stedra Gáborné alpolgármester: Javasolja, hogy üljön le ismét a vállalkozóval a képviselő-
testület, kérjük fel az ügyvédurat a megállapodás elkészítésére, ami biztosítja a dolgozók 
foglalkoztatását.  
 
Klein Tibor képviselő: Továbbra is az az álláspontja, hogy tartsuk fent a konyhát, még ha 
ráfizetéses is. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Elvi állásfoglalást javasol és a közös megbeszélést követően 
hozza meg a döntést a képviselő-testület. 
 
Stefkó Imre polgármester: Név szerinti szavazást kér. 
 
Stefkó Imre igen, Stedra Gáborné igen, Fenyődi Andrea igen, Klein Tibor nem, Schmidt 
Miklós igen. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontot 4 egyhangú igen és 1 nem szavazattal elfogadja és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

188/2012. (XI.13.) Kt. határozat  
 

Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testületet az Önkormányzati 
Konyha (2625 Kóspallag, Szent I. u. 22.) vállalkozónak történő kiadását 
elviekben támogatja.  
 
Megbízza Dr. Hajnal Zoltán ügyvéd urat, hogy a konyhán jelenleg 
alkalmazásában álló közalkalmazottak érdekeit képviselje és készítsen el egy 
megállapodást, melyben a dolgozók továbbfoglalkoztatása legalább 2 évig 
biztosított legyen. 
 
Felhatalmazza az alpolgármestert, hogy az Ügyvéd Úrral, a vállalkozóval, a 
körjegyzővel és konyhai dolgozókkal a végleges döntés előtt tárgyalást 
folytasson.  
 
Felelős: alpolgármester   Határidő: 2012. december 1. 

 
 
5. Kászi Géza kérelme 
 
Stefkó Imre polgármester: Kászi Géza Kossuth út 4. szám alatti bérlő kéréssel fordult a 
képviselő-testülethez, hogy az elmaradt számlák jelentős részét ki tudná fizetni egy apai 
örökségből. 
 
Kászi Géza bérlő: Bármelyik nap megkaphatja a pénzt. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Amennyiben az öröklés tárgya termőföld 15 munkanapra ki kell 
függeszteni a földhirdetményt. Az eladó adja be a kérelmet. Ha megkapja a pénzt mennyit 
tudna befizetni? 
 
Kászi Géza bérlő: 300 e Ft-ot. 
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Bahil Emilné dr. körjegyző: A felszólítást kiküldtük, október 31. napjáig ki kell költözni a 
lakásból. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Nem tudja, hogy miről beszélünk, a testület hozott egy 
döntést, hogy október 31. napjáig el kell hagyni a lakást, november 5-ig ki kell költözni. Még 
aznap beadtak egy kérelmet, egy feltételezett összegről beszélnek. Ebben a helyzetben bármit 
lehet mondani, bizonyítsák be, hogy kapnak 300 e Ft-ot. A testület türelme már elfogyott, 
személy szerint ő már nem tud várni. Kaptak már egy határidőt, hogy lakhatás és munkahely 
után nézzenek. Nem akar a legszívtelenebbnek látszani, de a kötelezettségeket nem tudták 
teljesíteni, így is sokat kaptak. Nem lát kiutat. Ez már a határidőn túli. Több 100 e Ft-ot ad az 
önkormányzat, hogy itt laknak. Tovább nem tud várni. 
 
Stefkó Imre polgármester: Mondjanak egy konkrétumot, hogy mikor lesz ebből pénz. 
 
Kászi Géza bérlő: Holnap felhívja a rokonát. 
 
Schmidt Miklós képviselő: Ebből még a meglévő adósságot sem tudják kifizetni. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Ez az összeg, ha bejön az eddig felhalmozódott tartozás 
kifizetésére sem lesz elég. Mi lesz a következő hónapban? Fent fog állni ismételten ez a 
helyzet. Hogy látják, hogy mi lesz december 15.-én, vagy 31.-én? 
 
Kászi Géza bérlő: Úgy néz ki, hogy december 1-től lesz munkája. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Az a munka fedezni fogja a megélhetést? 
 
Kászi Géza bérlő: Attól függ, hogy milyen törlesztő részletet állapít meg a testület. 
 
Stefkó Imre polgármester: Hol van az a munkahely? 
 
Kászi Géza bérlő: Most nem tudja megmondani mert beajánlották. De a héten megmondja a 
választ. 
 
Stefkó Imre polgármester: Hiszékeny ember vagyok, de kellene tenni dolgokat. Nem 
mindent tettek meg. Konkrét dolgokat tegyenek le. Mi legyen a vége? Van egy kilakoltatási 
határozat. Hány napot lehet még várni? Kéri a javaslatokat. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Ha marad a kilakoltatás, a tartozással mi lesz? 
 
Stefkó Imre polgármester: Végrehajtást kell kérni. 
 
Schmidt Miklós képviselő: Hónap végéig tegyen valamit, hogy valamit lásson a képviselő-
testület.  
 
Fenyődi Andrea képviselő: Megint csak csúszunk tovább. Kéri a bérlőket, hogy addig is a 
rezsi költségeket csökkentsék. 
 
Stefkó Imre polgármester: 5 nap haladékot javasol. Igazolják, hogy be tudják fizetni. 
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Kászi Géza bérlő: Addig nem tudja rendezni, csak iratokat tud bemutatni. 
 
Stefkó Imre polgármester: A felmondás az fennáll, a folyamat már elindult 5- én. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Utasítsuk el a kérelmet, hisz az eljárás folyamatban van. 
Ha be tudja fizetni addig, amíg az eljárás el nem kezdődik akkor maradjon. 
 
Kászi Géza bérlő: Hozza majd a helyrajzi számot a földterületről. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Mi már mindent megtettünk, egy napot sem vár. Van egy 
képviselő, aki még nem mondott véleményt. 
 
Klein Tibor képviselő: Majd, ha a polgármester kéri. 
 
Stefkó Imre polgármester: Tartsa tiszteletben a polgármester asszonyt. 
 
Klein Tibor képviselő: Az ügyvéd úr szakmai tanácsára lenne szükség, ő sok mindenre tudna 
választ adni, de sajnos nincs itt. 
 
Stefkó Imre polgármester: Kéri a név szerinti szavazást a rendkívüli felmondás fenntartására 
és a már meghozott határozatban foglaltaknak megfelelően történő eljárásra. Javasolja 
továbbá bízzák meg az ügyvéd urat a bérlakás kiüresítésével, illetve hatalmazzuk meg az 
eljárással. 
 
Stefkó Imre igen, Stedra Gáborné igen, Fenyődi Andrea igen, Klein Tibor nem, Schmidt 
Miklós igen. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontot 4 egyhangú igen és 1 nem szavazattal elfogadja és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

189/2012.(XI.13.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testületet Kászi Géza József 
2625 Kóspallag, Kossuth u. 4. szám alatti bérlakás bérlőjének rendkívüli 
felmondással történő megszüntetését fenntartja és a 173/2012.(X.4.) Kt. 
határozatában foglaltaknak megfelelően kell eljárni. 
 
Megbízza Dr. Hajnal Zoltán ügyvéd urat, hogy az Önkormányzat érdekeit 
képviselje és a bérlakás kiüresítéséről gondoskodjon. 
 
Felhatalmazza az alpolgármestert, hogy az Ügyvéd Úrral az ügyre vonatkozó 
meghatalmazást írja alá. 
 
Felelős: polgármester     Határidő: azonnal 
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6. Védőnő szolgálati lakás iránti kérelme 
 
Stefkó Imre polgármester: A védőnő kérte a szolgálati lakást, mert a jelenlegi otthonuk 
beázott, és nem lehet ott lakni. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Amennyiben az önkormányzatnak érdeke fűződik a 
közalkalmazott foglalkoztatásához, akkor a bérlakások szolgálati lakásként is kiadhatók 
pályáztatás nélkül is. Javasolja: ha a Pető úr elfogadja az általa felújítandó lakást és 
természetesen beköltözhető, akkor biztosítani lehetne a védőnőnek. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: A fűtés és a világítás még nincs megoldva. Amíg nem 
készül el a lakás, addig ne költözzenek ki a mostaniból, január 31.-én úgy is lejár a 
szerződése. Nem kell őket sürgetni, hisz kevés fizetésből élnek. A védőnő megkapja akkor, ha 
a Kászi család kiköltözik, majd később átmennek a Pető házba. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Jól értem, hogy amennyiben az egyik lakás megürül, akkor 
költözhet a védőnő? 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Nincs rangsor, ha a szolgálati lakásra jelentkezik valaki? 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: A szolgálati lakást nem kell meghirdetni. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Reálisan gondolkodjunk. A védőnőnek biztos időpont 2013. 
január 31. lenne. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatja és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

190/2012.(XI.13.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelenleg szolgálati 
lakást Kőházi Andrea, a Kóspallag-Márianosztra vegyes védőnői körzetének 
közalkalmazott védőnője részére biztosítani nem tud, mert nincs üres lakása. 
 
A lakásokra a bérletei szerződés 2013. január 31. napjával lejár, ezt követően 
az egyik lakást pályáztatás nélkül szolgálati lakásként biztosítja. 
 
Felelős: polgármester    Határidő: folyamatos 

 
 
7. Megkeresés digitális átállás programmal kapcsolatban 
 
Stefkó Imre polgármester: Megkereste az önkormányzatot, illetve a Körjegyzőség Hivatalát 
a digitális átállási programmal kapcsolatban a Nemzeti Média – és Hírközlési hatóság. Ennek 
az a lényege, hogy a rászorultakról adatszolgáltatást kell a hivatalnak adni. Az állami 
támogatási programban az jogosult részt venni, aki amellett, hogy kizárólag az analóg 
fölfelszíni adás vételére alkalmas televíziókészülékkel rendelkezik, szociálisan rászorulónak 
kell lennie. 
 



 14  

A képviselő-testület a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette. 
 
 
8. 2013. évi ár megállapítási tájékoztató a hulladékkezelési díjak vonatkozásában 
 
Stefkó Imre polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Jövőre 
megszűnik a Remondis. Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás megkereste az 
Önkormányzatot a szolgáltatással, de túl drága, nem javasolja. Vác, Verőce, Kismaros, 
Szokolya hozna létre társulást, amihez csatlakoznánk. A települések polgármesterei 
folyamatosan végzik a tárgyalásokat, majd tájékoztatják az önkormányzatunkat. Van egy 
olyan, hogy PLAZMA égető, ez olcsó lenne, ebben az irányban javasolja az elmozdulást. 
Holnap tud konkrétumot mondani, ide bárki csatlakozhat. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: A hulladékszállításról legkésőbb december 15.-ig rendeletet 
kell alkotni, hogy 2013. január 1. napjával hatályba lépjen a rendelet. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette. 
 
 
9. Csiga-Biga Tagóvoda és a Kistérségi Társulás által ellátandó feladatok kérdése 
 
Stefkó Imre polgármester: Az óvodát átveszi az Önkormányzat vagy maradjon a 
Kistérségnél? 2 óvónő, 1 dajka dolgozik az óvodában. Ha mi üzemeltetjük akkor 
rugalmasabban mennének a dolgok. Döntenünk kell a társulásban eddig közösen ellátandó 
feladatokról is. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: 2013. júniusig bent lehet hagyni az óvodát. Új alapító okiratot 
kell elfogadni, ha a társulásból kiveszi az önkormányzat az óvodát. Ha bent marad még a 
társulásban az óvoda, akkor még nem kell az alapító okiratot módosítani.  
 
Klein Tibor képviselő: Javasolja, hogy júniusig maradjon a társulásban az óvoda. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: 20-áig le kell adni a normatíva igénylést. Úgy látja, hogy 
jobban járnánk ha átkerülne hozzánk az óvoda. Év közbeni normatívaigénylésére nincs 
lehetőség. Még nem látjuk a dolgok végét. 
 
Stefkó Imre polgármester: Kéri a név szerinti szavazást arra, hogy vegyük vissza az óvodát, 
valamint továbbra is társulási formában működtetjük a családsegítést, gyermekjóléti 
szolgáltatást, szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, orvosi hétvégi ügyeletet, belső 
ellenőrzést, mely kötelező önkormányzati feladat viszont egyedül ezeket nem tudjuk ellátni.. 
önállóan működjön-e. 
 
Stefkó Imre igen, Stedra Gáborné igen, Fenyődi Andrea igen, Klein Tibor nem, Schmidt 
Miklós igen. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontot 4 egyhangú igen és 1 nem szavazattal elfogadja és az 
alábbi határozatot hozza: 
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191/2012.(XI.13.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szobi Kistérségi 
Önkormányzatok Többcélú Társulása (2628 Szob, Szent I. u. 12.), 
továbbiakban: Társulás, keretén belül az alábbi kötelezően ellátandó 
önkormányzati feladatot kívánja továbbra is társulási formában működtetni: 
 
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- szociális étkeztetés, 
- házi segítségnyújtás, 
- orvosi hétvégi ügyelet, 
- belső ellenőrzés. 
 
A Csiga-Biga Tagóvoda (2625 Kóspallag, Szent István u. 22.) működtetését 
önállóan kívánja megoldani. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntését képviselje és erről a 
Társulást értesítse. 
 
Felelős: polgármester    Határidő: 2012. november 15. 

 
 
10. Alpolgármester felhatalmazása a polgármester szabadságolásának idejére 
 
Stefkó Imre polgármester: Szabadságának idejére javasolja, hogy az alpolgármesternek, az 
SZMSZ-nek megfelelően, teljes körű meghatalmazást, bízatást adjon a képviselő-testület, 
hogy a folyamatban lévő ügyekben eljárjon. Kéri a képviselőket, hogy segítsék az 
alpolgármester asszony munkáját. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Folyamatban lévő ügyekről beszélünk, meg kell említeni az 
akadálymentesítési pályázatot, mely során még nem került kifizetésre az első kifizetési 
kérelem, jelenleg hiánypótlási fázisban van. Idén el kellene vele számolni. A Leader pályázat, 
azaz a sportöltöző felújítása, melynek határideje 2013. február eleje és eddig még csak a nem 
közbeszerzésnek minősülő eljárás került kidolgozásra. Startmunkaprogram elszámolása. 
Alpolgármester asszonyt be kell jelenteni az OTP-nél, aláírásra, legyen utalványozási 
jogosultsága.  
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Köszöni a bizalmat. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Felajánlja a segítségét maga, valamint a körjegyzőség 
dolgozóinak nevében. 
 
A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazatával meghozza az alábbi határozatát: 
 
 

192/2012.(XI.13.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, és 
hozzájárul, hogy Stefkó Imre polgármester 2012. november 14. napjától, 2012. 
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december 19. napjáig tartós távollétében, polgármester feladatait, a 
folyamatban lévő ügyeket, az általa meghatalmazott Stedra Gáborné 
alpolgármester teljes jogkörrel ellássa. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a meghatalmazásról gondoskodjon. 
 
Felelős: polgármester    Felelős: azonnal 

 
 
11. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 
 
Stefkó Imre polgármester: A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat az idei évben is meg 
szeretné tartani a falukarácsonyt a 70 éven felüliek részére. Ötvenezer forint támogatást 
kérnek. 
Fenyődi Andrea képviselő: Az önkormányzat tervez az idén falukarácsonyt?  
 
Stefkó Imre polgármester: Igen, tervezünk. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Nem sajnálja a nyugdíjasoktól, de lehetne azért az 
óvodásoknak, iskolásoknak vagy a fiataloknak esetleg a dolgozóknak is. Tiszteli a 
nyugdíjasokat, de egyszer már jó lenne mindenkire gondolni. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Nem tudja, hogy kinek tudnának adni és mennyi összegben, ha a 
teljes faluban gondolkodunk. 
 
A képviselő-testület a kérelmet megvitatja és 5 egyhangú igen szavazatával meghozza az 
alábbi határozatát: 
 
 

193/2012.(XI.13.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kóspallagi 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyának lebonyolításához 50.000,-
Ft-ot, azaz Ötvenezer forintot biztosít a 2012. évi költségvetés terhére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az átutalásról gondoskodjon. 
 
Felelős: polgármester     Határidő: 2012. december 3. 
  

 
12. Egyebek 
 
12.1.  
Stefkó Imre polgármester: December 1-től február végéig 3-4 embert lehet foglalkoztatni és 
a Munkaügyi Központból igényelni nyilvántartott munkanélkülit a közmunkaprogramba. 
 
12.2.  
Stefkó Imre polgármester: 2013. január 1-jétől a kutya tulajdonosoknak kötelező lesz a 
kutyák chippel történő ellátása. A nagymarosi állatorvos 4.500,- Ft-ért végezné el. Ki kellene 
plakátolni ezen kötelezettséget. 
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12.3.  
Klein Tibor képviselő: Várta volna a beszámolót, hogy kivel tárgyalt a polgármester úr a 
csatlakozással kapcsolatban. Miért nem történt meg ez a beszámoló? 
 
Stefkó Imre polgármester: Tárgyalt, de nem nyilatkozhat. 
 
Klein Tibor képviselő: Hány polgármestert keresett meg? 
 
Stefkó Imre polgármester: Két polgármestert, december 20-ig még csatlakozhatnak. 
 
12.4.  
Klein Tibor képviselő: A falugyűlést mikorra tervezik? 
 
Stefkó Imre polgármester: Mikorra szeretné? 
 
Klein Tibor képviselő: Január elején, egy hivatalos falunapot. 
Stefkó Imre polgármester: Már tartott egy tájékoztatót. 
 
Klein Tibor képviselő: Nem érdemelte meg, hogy kapjon egy értesítést? 
 
Stefkó Imre polgármester: Mindenki kapott. 
 
Klein Tibor képviselő: Attól, hogy egy 15 éves kapcsolatot felrúg, nem biztos, hogy jobb 
lesz a falunak. 
 
12.5.  
Fenyődi Andrea képviselő: November 17-én szombaton 10.00 órakor a BiBER Egyesület 10 
éves évfordulóját ünnepeljük. Javasolja, hogy adjanak az egyesületnek egy oklevelet, ami 
nem kerül a falunak pénzébe. 
 
12.6.  
Stedra Gábor kóspallagi lakos: Kászi Géza bérlő ellen 250 e Ft tartozásáért folyik a 
kilakoltatás, a sikkasztás ügyében miért nem lehetett tenni valamit? Sok helyen nincs bekötve 
a csatorna. Hogyan lehetne kötelezni? 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Amit lehetett megtettünk, folyamatban van a végrehajtás. 2013. 
év közepétől a jegyző kötelezheti a csatornára való rákötést. 
 
12.7.  
Stedra Gábor kóspallagi lakos: Néhány ülésen már részt vett, megállapította, hogy a 
képviselő egy agresszív, kötekedő típus. Ha semmi nem felel meg a képviselőnek, akkor miért 
nem adja meg a lehetőséget a soron következő képviselőnek? 
 
Klein Tibor képviselő: Erre nem kíván válaszolni. 
 
12.8.  
Bahil Emilné dr. körjegyző: Felhívja a képviselő-testületet figyelmét, hogy december 2-ig 
van mód a helyi adórendelet módosítására, az adó emelése tárgyában. Kéri a képviselő-
testület jelezze, amennyiben adórendeletet módosítani akarja. 
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A képviselő-testület döntéshozatal nélkül nem kíván az adó emeléssel foglalkozni. 
 
Klein Tibor képviselő: Elhamarkodtuk ezt a döntést. 
 
Több napirend, hozzászólás nem lévén Stefkó Imre polgármester a képviselő-testületi ülést 
bezárja. 

 
 

K.m.f. 
             
 
 
 
 Stedra Gáborné      Bahil Emilné dr.  
 alpolgármester       körjegyző 

 
 
 
 
 

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2012.(XI.30.) rendelete 

a települési képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 
10/2009.(IX.29.) rendelet módosításáról 

 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdése alapján, illetve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési képviselők tiszteletdíjáról és 
természetbeni juttatásáról szóló 10/2009.(IX.29.) rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak 
szerint módosítja: 
 

1. § 
 
A R az alábbi 2/A §-sal egészül ki: 
 
(1) A képviselő-testület üléseiről igazoltan csak legkésőbb az ülés napján 12 óráig szóban 
vagy írásban a jegyzőnek vagy a polgármesternek történő bejelentés alapján lehet távol 
maradni. A jegyző köteles a polgármestert haladéktalanul erről értesíteni. Igazolt távollétnek 
számít, ha a tiszteletdíjra jogosult több napon át igazolt betegsége vagy hivatalos kiküldetése 
miatt nem tud részt venni az ülésen. 
(2) A települési képviselő az ülés megkezdésekor köteles a polgármesternek bejelenteni, ha az 
ülés közben ideiglenesen vagy véglegesen eltávozik. Igazolatlan hiányzásnak számít, ha a 
települési képviselő testületi ülés közben indoklás vagy a polgármesternek történő előzetes 
bejelentés nélkül véglegesen távozik az ülésről. 
 (3) A képviselő naptári évenként kettő testületi ülésről tiszteletdíj csökkentése nélkül 
hiányozhat. 
(4) A képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját a 
testületi ülésről való hiányzás esetén 25 %-kal csökkenti. Ismételt kötelezettségszegés esetén 
a csökkentés újra megállapítható. 
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(5) A tiszteletdíj levonása szempontjából nem minősül távollétnek, ha a képviselő a 
képviselő-testülettől a polgármestertől kapott megbízás teljesítése miatt nem tud részt venni a 
testületi ülésen. 
(6) A testületi ülésen való részvételt az ott készült jelenléti ív alapján kell folyamatosan 
nyilvántartani.  
 

2. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és hatálybelépését követő nap hatályát veszti. 
 
Kóspallag, 2012. november 13. 
 
 
 
   Stedra Gáborné     Bahil Emilné dr. 
   alpolgármester     körjegyző  

 
 

A rendelet kihirdetve: 2012. november 30. 
 
 

Bahil Emilné dr. 
körjegyző 


