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éJ E G Y Z Ő K Ö N Y V 
___________________________________________________________________________ 
Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. november 28. napján megtartott 
rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Az idő rövidsége miatt a képviselők telefonon 
keresztül kaptak meghívást. 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Stedta Gáborné alpolgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, körjegyző asszonyt, 
ügyvéd urat és a megjelenteket. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert a 4 tagú testületből 4 fő jelen 
van. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Javaslatot  tesz az ülés napirendjére melyet a képviselő-
testület 4 igen egyhangú szavazatával elfogad az alábbiak szerint: 
 
Napirend: 
 
1.) Önkormányzati Konyha kiszervezésének kérdése 
 Előadó: Stedra Gáborné alpolgármester 
 (szóbeli előterjesztés) 
 
2.) Önkormányzati Konyha beszállítói szerződéseinek meghosszabbítása 
 Előadó: Stedra Gáborné alpolgármester 
 (szóbeli előterjesztés) 
 
3.) Hulladékszállításra árajánlat kérése 
 Előadó: Stedra Gáborné alpolgármester 
 (szóbeli előterjesztés) 
 
4.) Egyebek 
 
  
1.) Önkormányzati Konyha kiszervezésének kérdése 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a konyha 
kiszervezésének kérdésében tárgyalást folytatott egy céggel. Az idő rövidsége miatt sajnos 
már nincs mód 2013. január 1. napjától a konyha kiszervezésére, mindenképpen figyelemmel 
a dolgozók érdekeire. Ők 2013. szeptember 1. napjától tudnák átvállalni a konyha 
üzemeltetését. 
 
Dr. Hajnal Zoltán ügyvéd:  A konyha kiadására ki kell írni pályázatot is és 30 nappal előbb 
tájékoztatni kell a dolgozókat a kiszervezésről. A dolgozónak írásban nyilatkozni kell, hogy 
az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához hozzájárul-e. Ha az előírt határidő 
előtt nem nyilatkozik a dolgozó, úgy kell tekinteni, mintha nem járulna hozzá a további 
foglalkoztatásához. Ebben az esetben felmentéssel kell megszűntetni a jogviszonyát. 
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Bahil Emilné dr. körjegyző: Két régebbi dolgozó esetén a közalkalmazotti jogviszonyt 
figyelembe véve egyiknél 3 hónap a felmentései idő és 3 hónap a végkielégítés is, a másiknál 
2 hónap a végkielégítés és 2 hónap a felmentési idő. Ezzel a kiadással kell számolni. 
 
A képviselők a napirendi pontot megvitatják és 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozzák:  
 
 
 

194/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati 
Konyha (2625 Kóspallag, Szent I. u. 22.) kiszervezéséről döntött 2013. 
szeptember 1. napjával. 
 
A kiszervezéshez szükséges feladatok: 
 
- pályázati kiírásról döntés, 
- vállalkozó kiválasztása, 
- szerződés kötés, 
- a dolgozók 30 nappal korábbi tájékoztatása, 
- a konyha 2 hónappal előbbi átadása. 
 
Felkéri a polgármestert a meghatározott feladatok időben történő elvégzéséről 
gondoskodjon, illetve az ügyvéd urat a dolgozók munkaügyével kapcsolatos 
feladatok elvégzésére valamint a szerződés megkötésére. 
 
Felelős: polgármester    Határidő: folyamatos 
 

 
2.) Önkormányzati Konyha beszállítói szerződéseinek meghosszabbítása 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Sajnos a kiszervezés 2013. január 1 napjával nem jön létre, 
ezért szükséges a jelenlegi beszállítók megkeresése és a szerződésük meghosszabbítása fél 
évre. 
 
A képviselő-testület a javaslatot megvitatja és 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

195/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. december 
30.-án megkötött élelmiszerszállítási szerződés 2013. június 30. napjáig 
történő meghosszabbításáról döntött az Önkormányzati Konyhának (2625 
Kóspallag, Szent I. u. 22.)  történő beszállítók vonatkozásában: 
 

 
Kalácska István vállalkozó 
2638 Kemence, Fő út 103. 
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Naszálytej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt. 
2600 Vác, Deákvári fasor 10. 
Schmidt Miklós Károly vállalkozó 
2625 Kóspallag, Kossuth u. 24. 
BA-HA-MA’S Kft. 
1141 Budapest, Bonyhádi út 92. 
"ÉVA-BAKER" Sütő és Édesipari termékeket gyártó és Kereskedelmi 
Szolgáltató Kft. 
2628 Szob, Árpád út 33. 

 
  Megbízza Dr. Hajnal Zoltán ügyvédet a szállítási szerződések elkészítésével. 
 
  Felelős: alpolgármester, ügyvéd  Határidő: azonnal 
 
  
3.) Hulladékszállításra árajánlat kérése 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Mivel a Remondis Kft. nem vállalja a településről a 
hulladékszállítást, gondoskodni kell beszállítóról. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy mivel nagyon rövid az 
idő, már közbeszerzési eljárás lebonyolítására nincs mód, olyan szolgáltató megkeresése 
ajánlott, ahol nem kell közbeszereztetni. Ilyen a Zöld-Híd, melynek tagja a település, illetve a 
Maros Kft., mert az önkormányzat tulajdonosi jogokkal bír. Kéri megbízni alpolgármester 
asszonyt, hogy ajánlatot szerezzen be, és a következő ülésen erről dönteni kell, ne maradjon a 
település szolgáltató nélkül. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatja, és 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

196/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Stedra 
Gáborné alpolgármestert, hogy a hulladékszállítás folyamatos biztosítása 
érdekében legalább három ajánlatot szerezzen be és azt terjessze a következő 
képviselő-testületi ülés elé. 
 
Felelős: alpolgármester   Határidő: azonnal 
 

 
4.) Egyebek 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: 

- A bérlakás szerződés rendkívüli felmondással történő megszűntetése miatt az ügy 
folyamatban van. A felszólítást átvették. Behívatta a bérlőt és beszélt vele. 

- Megtörtént a kertek felásása. 
- A gázbekapcsolása a Kossuth u. 19. szám alatti bérlakásba megtörtént.  
- Folyamatban van a konyha víz és gáz szétválasztása, 
- Összevágatta a fát. 
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- A konszolidáció folyamatban van. 
- A kistraktort és a fűnyírót elvitette a tűzoltószertárba. 
- Jótállás érvényesítése miatt megkereste az eladót. 

 
Több hozzászólás, napirend nem lévén Stedra Gáborné alpolgármester a rendkívüli ülést 
bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

                    Stedra Gáborné                                                         Bahil Emilné dr. 
                      alpolgármester                                                                körjegyző  


