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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
___________________________________________________________________________ 
Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. december 12. napján megtartott 
képviselő-testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Stedta Gáborné alpolgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, a Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökét, körjegyző asszonyt, jegyzőkönyvvezetőt 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, javasolja, hogy 
napirendi pontban legyen felvéve a konszolidáció kérdésében döntés Kászi Géza lakás ügye, 
valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala Váci, Szobi Dunakeszi Kistérségi 
Népegészségügyi Intézet felhívása  kötelezettség teljesítésére. Jövő héten Kóspallag és  
Szokolya  közös  képviselő-testületi ülést  tart, jó lenne ha részt vennének rajta a képviselők. 6 
db jegyzői pályázat érkezett, még a mai napon nézze át a képviselő-testület. Ha valaki nem 
tud eljönni az ülésre az jelezze mindenféleképpen, mert fontos döntéseket kell hozni és nem 
szeretné ha határozatképtelen lenne a testületünk. 
 
A képviselő- testület 4 igen egyhangú szavazatával a napirendi pontokat elfogadta az 
alábbiak szerint: 
 
 
Napirend: 
 
 
1.) Csiga-Biga Óvoda alapító okiratának elfogadása 

Előadó: Stedra Gábrorné alpolgármester 
            (írásbeli előterjesztés) 
 
2.) Csiga-Biga Óvoda SZMSZ elfogadása      

Előadó: Stedra Gábrorné alpolgármester 
            (írásbeli előterjesztés) 
 
3.) Csiga-Biga Óvoda házirendjének elfogadása 

Előadó: Stedra Gábrorné alpolgármester 
            (írásbeli előterjesztés) 
 
4.) Csiga-Biga Óvoda pedagógia Programjának elfogadása 

Előadó: Stedra Gábrorné alpolgármester 
            (írásbeli előterjesztés) 
 
5.) Hulladékgazdálkodási Szolgáltató kiválasztása, szerződés megkötése és 
rendeletalkotás 

Előadó: Stedra Gábrorné alpolgármester 
            (írásbeli előterjesztés) 
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6.) Konszolidáció kérdésében döntés 
Előadó: Stedra Gábrorné alpolgármester 

            (szóbeli előterjesztés) 
 
7.) Kászi Géza szolgálati lakás ügye 

Előadó: Stedra Gábrorné alpolgármester 
            (szóbeli előterjesztés) 
 
8.) Budapest Főváros Kormányhivatala Váci, Szobi, Dunakeszi Kistérségi 
Népegészségügyi Intézet felhívása kötelezettség teljesítésére   

Előadó: Stedra Gábrorné alpolgármester 
            (írásbeli előterjesztés) 
 
9.) Egyebek 
 
 

1.) Csiga-Biga Óvoda alapító okiratának elfogadása 
2.) Csiga-Biga Óvoda SZMSZ elfogadása 
3.) Csiga-Biga Óvoda házirendjének elfogadása 
4.) Csiga-Biga Óvoda pedagógiai Programjának elfogadása 

 
Stedra Gáborné alpolgármester: Csak az alapító okirat áll rendelkezésre, így az 
óvodavezető a többi napirendi ponthoz felvilágosítást kell, hogy adjon. Ez egy rendkívüli 
helyzet most, mivel az óvoda már január 1-jétől az önkormányzathoz fog tartozni. 
 
Labuda Józsefné óvodavezető: Nem tudta, hogy át kell adni az okiratokat. Volt egy 
értekezlet, ahol elmondták, hogy át kell dolgozni mindent. Határozatot kell hozni. Úgy érzi, 
hogy sikerült átdolgozni. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Az okiratokat a körjegyző asszony sem látta? 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Nem láttam. 
 
Labuda Józsefné óvodavezető: Mikor adtam volna oda a testületnek? 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Arról volt szó, hogy a jegyző asszonnyal meg kell 
beszélni. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Javasolja, hogy a következő testületi ülésen kerüljenek 
elfogadásra az okiratok, de az alapító okiratot most el tudja fogadni a testület, ami a 
legsürgősebb. Az alapító okirat mellett dönteni kell az intézményvezetőről is külön 
határozattal.  
  
Fenyődi Andrea képviselő: Mit kell ezzel csinálni? Mi alapján kell elfogadni? Át lehet 
olvasni, de szakmai részben nem tud beleszólni. Mi az a rész,  amit valójában meg kell nézni? 
 
Labuda Józsefné óvodavezető: Neki azt mondták, hogy el kell jönni az önkormányzathoz, 
ott mindent tudnak. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: A képviselő-testületnek kell elfogadni ezeket az okiratokat, 
melyet záradékolni is kell.  
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Stedra Gáborné alpolgármester: Az alapító okiratot azt el tudja fogadni a képviselő-testület 
azt javasolja elfogadásra. 
 
Klein Tibor képviselő: Az alapító okirat 13. pontjánál javasolja, hogy egyhangú szavazással 
lehessen elfogadni.  
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Jogszabály szabályozza, és minősített döntés szükséges az 
elfogadásához. 
 
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazatával meghozta az alábbi határozatát. 
 
 

197/2012.(XII.12.) Kt. határozat 
 

Kóspallag Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. január 1. 
napjától Csiga-Biga Óvoda (2625 Kóspallag, Szent István út 22.) alapításáról 
döntött. 
 
A képviselő-testület az alapító okiratot változtatás nélkül elfogadja, mely a 
határozat 1. mellékletét képezi. 
 
Felkéri az alpolgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál kezdeményezze a 
törzskönyvi nyilvántartásba vételét. 
 
Felelős: alpolgármester   Határidő: 2012. december 20. 

 
 
  198/2012.(XII.12.) Kt. határozat 
 

Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Börzsönyvidéki 
Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézet Csiga-Biga Tagóvoda 
tagintézményvezetőjének Labuda Józsefnénak a továbbfoglalkoztatásáról 
döntött.  
Kóspallag Község Önkormányzata a Csiga-Biga Óvoda (2625 Kóspallag, 
Szent István út 22.) vezetői megbízatását továbbra is Labuda Józsefnénak 
fenntartja. 
 
A Csiga-Biga Óvoda intézményvezetőjének bérét 241.000,- Ft-ban állapítja 
meg. 
 
Felkéri a polgármestert, mint munkáltatót, hogy foglalkoztatással kapcsolatos 
ügyekben intézkedjen. 
 
Felelős: polgármester    Felelős: azonnal 

 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület a 2., 3. és 4. napirendi 
pontokat napolja el, mivel a képviselő-testületnek nem volt lehetősége, hogy az írásos anyagot 
átolvassa. 



 4  

 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Elektronikusan jó lenne elküldeni a képviselőknek és neki. 
 
Klein Tibor képviselő: Kéri átadás-átvétellel átadni neki, mert nincs elektronikus 
elérhetősége. Hétfőre az anyagot visszajuttatja. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 

 
199/2012.(XII.12.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csiga-Biga Óvoda 
Szervezeti és Működési Szabályzatának, a Házirendjének és a Pedagógiai 
Programjának elfogadását a következő rendes képviselő-testületi ülésig 
elnapolja. 
 
Felkéri az intézményvezetőt, hogy a fenti okiratok megismerhetőségét 
biztosítsa a képviselő-testületnek. 
 
Felkéri a körjegyzőt, hogy a fenti okiratok véleményezze. 
 
Felelős: polgármester , körjegyző,   Határidő: fentiek szerint  

     intézményvezető 
 
 
5.)  Hulladékgazdálkodási Szolgáltató kiválasztása,  szerződés  megkötése és rendeletalkotás 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: A testület megbízásának eleget téve kért árajánlatokat. 
Három árajánlat érkezett: Zöld Híd, Maros Kft. és Gáspár János ajánlata. Megkereste a 
REMONDIS Kft., hogy a szemétszállító edényeket bérbe venné az önkormányzat, erre még 
nem kapott választ csak az eladásra. Az edényzetet az önkormányzatnak magára kellene 
vállalnia. Gáspár János árajánlata tűnik elfogadhatónak. Sokan lecserélték már a nagy 
kukákat, fel kellene mérni, hogy szükség van-e a lakosságnak a 240 literes edényre. 120 
literes edény vásárlását az önkormányzat támogatná, ezt  javasolja. Háztartásonként 26.573,- 
Ft lenne a szemétszállítás. 2013. január 1-jétől egységes lesz a szemétszállítás. Minél előbb 
fel kell venni a kapcsolatot a vállalkozóval, hogy a szerződést meg lehessen kötni.  Javasolja 
az  új edényzet megvásárlását egyenlőre az önkormányzat fizetné. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Megjelent a hulladékokról az új törvény, melynek értelmében 
2013. január 1-jétől már az önkormányzat nem határozhatja meg közszolgáltatási díjat. A 
megállapítást az illetékes miniszter rendeletben határozza majd meg, de mivel 2013. január 1. 
napjával lép életbe az új törvény, mindenképpen ezt követően fog megtörténni. Az átmeneti 
időszakra is tartalmaz rendelkezéseket az új törvény. A rendelet hatályba lépéséig a 
közszolgáltató cég a 2012., december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 %-
kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat, azaz ennél magasabb árat nem állapíthat meg. A 
közszolgáltató kiválasztásához pályázatot kell kiírni, kivételt képez a mentesség és ha az éves 
szolgáltatás nem éri el a nettó 8 m Ft-ot. Ebben az évben még szolgáltatást nem végeztünk. 
Az előző testületi ülésen is említettem, nem közbeszerzés akkor sem, ha az önkormányzat 
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tulajdonos a szolgáltatónál vagy ha a testület a Zöld-hídhoz kíván csatlakozni. A Zöld Híd 
elindította közbeszerzést és fogadja a csatlakozni akaró önkormányzatokat.  
 
Fenyődi Andrea képviselő: Ha a kukákat megvenné az önkormányzat, utána mi lesz vele? 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Fel kellene mérni a 240 literes kukákat. Megvenné az 
önkormányzat és majd utána átadni a lakosságnak térítés ellenében, vagy bérbe adni. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Nehéz megértetni egy kívül állóval, hogy ez egy kötelező 
szolgáltatás és még nehezebb, hogy az edényzetet is meg kell vásárolnia. 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: 5.5 % -os emeléssel el sem lehet fogadni a Zöld Híd 
árajánlatát. Még ma el kell fogadni Gáspár Úr árajánlatát. Ha nem fogadja el a képviselő-
testület, akkor ő többet nem fog foglalkozni ezzel az üggyel. Úgy érzi, hogy bohócot csináltak 
belőle, annak ellenére, hogy a Gáspár árajánlatát kidolgozta. Egy hete ráment erre az ügyre.  
Dönteni kell, minden az utolsó pillanatban történt. A lakosságra minél kevesebbet kell 
terhelni, de az önkormányzat sem bírja. A Maros Kft-nél van tulajdon részünk mégis drágább.  
 
Klein Tibor képviselő: Nem hiszi el, hogy egy hete ráment erre az alpolgármester 
asszonynak. A Zöld Híd ajánlata sem drágább javasolja a Zöld Hídhoz való csatlakozást. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Dönteni kell. 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: Van három árajánlat, kéri szavazzon a képviselő-testület. 
 
A képviselő-testület 3 igen, 1 nem szavazatával meghozta az alábbi határozatát: 
 
 

200/2012.(XII.12.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a három majd nem 
azonos összegű)  
- Maros Építőipari és Kommunális Kft., 2626 Nagymaros, Rákóczi u. 37., 
- Zöld Híd, 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69., 
- Gáspár János egyéni vállalkozó,  
szolgáltató által adott árajánlatból a Zöld Híd ajánlatát támogatja elviekben. 
 
A megfelelő döntéshez azonban felkéri Klein Tibor képviselőt, hogy a Zöld 
Híd árajánlatára vonatkozóan további információkat szerezzen be, kitérve az 
edényzet megvásárlása esetén árára, bérlésének lehetőségére. A döntést a  
testület a következő képviselő-ülésig elnapolja. 
 
Felelős: fent nevezett képviselő, polgármester Határidő: azonnal 

 
 
Bahil Emilné dr. körjegyző: A napirendi pont másik fontos döntést igénylő kérdése a 
szemétszállítási díjról szóló rendelet 2012. december 31. napjával történő hatályon kívül 
helyezése. 
A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotta: 
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Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2012.(XII.13.) rendelete 

a lakossági szemétszállítási díjakról szóló 13/2010.(XII.21.) rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 

 
(A rendelet teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
6.) Konszolidáció kérdésében döntés 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Ismerteti a képviselő-testülettel a határozati javaslatot. 
Mindenképpen javasolja ennek igénybe vételét más döntést nem tud elképzelni. Ez egy kicsit 
megkönnyíti az önkormányzat helyzetét. 
 
A képviselő-testület, vita nélkül 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta  
 
 

201/2012.(XII.12.) Kt. határozat 
 
1. Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő testülete a Magyarország 2012. évi 
központi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési 
törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt 
feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított, 
egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, 
amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi. 
 
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt 
nem áll. 
 
3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján 
hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb 
költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a 
hitelezőknek/kölcsönnyújtóknak. 
 
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében: 
 
a.) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, 
valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja 
 
b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar 
Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb 
dokumentumokat, 
 
c.) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást 
megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi. 
 
5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, vagy 
egyéb számlakövetéssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett 
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adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál és 
e betét, vagy számlakövetelés összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem 
összegének mértékéig – 2012. december 28-i dátummal, az állam által megjelölt számlára 
utalja*. 
 
6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció során a 
Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez 
szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje. 
 
Felelős: alpolgármester, körjegyző   Határidő: azonnal 
 
 
7.) Kászi Géza szolgálati lakás ügye 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: A kilakoltatási moratórium rájuk nem vonatkozik. Tettek 
egy nyilatkozatot, hogy 2012. december 31. napjáig elhagyják a lakást. Ha nem tesznek  
eleget, polgári peres útra kell terelni az ügyet. Megtesz minden tőle telhetőt, hogy korlátozva 
legyen a víz, villany, gáz amennyiben nem hagyják el a lakást.  
 
A képviselő-testület 3 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

202/2012.(XII.12.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Kászi Géza József 
2625 Kóspallag, Kossuth u. 4. szám alatti bérlakás bérlőjének nyilatkozatát 
mely szerint 2012. december 31. napjával elhagyja a lakást tudomásul veszi. 
 
Felhívja a bérlő figyelmét, hogy a közüzemi fogyasztást csökkentse a lehető 
legkisebbre. Amennyiben a fenti határidőig nem hagyja el a lakást, polgári 
peres útra tereli az ügyet, és 2013. január 1. napjától a lehetőségekhez mértén 
korlátozza a közüzemi fogyasztást. 
 
Felelős: polgármester    Határidő: 2012. december 31.  
 

 
8.) Budapest Főváros Kormányhivatala Váci, Szobi, Dunakeszi Kistérségi Népegészségügyi 
Intézet felhívása kötelezettség teljesítésére   
 
Stedra Gáborné alpolgármester: A Budapest Főváros Kormányhivatala Váci, Szobi, 
Dunakeszi Kistérségi Népegészségügyi Intézete végzésben megkereste az önkormányzatot 
kötelezettség teljesítésére. A végzést a képviselők megkapták. Komoly problémák vannak az 
a fogászati, védőnői és fiókgyógyszertári működéssel, 2012. december 31-ig intézkedési 
tervet kell készíteni.  
 
Klein Tibor képviselő: Szerinte az intézkedési tervet el tudja a képviselő-testület készíteni. 
Meg kell szüntetni a váróban az elválasztó falat, ezért fel kell hívni erre a gyógyszerész 
figyelmét. 
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Bahil Emilné dr. körjegyző: Ezt a feladatot, mivel ennek jelentős anyagi vonzata van a 
képviselő-testületnek kell megtárgyalnia. Össze kell ülni és ki kell dolgozni határidőben az 
intézkedési tervet, melyet a testületnek majd el kell fogadnia. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

203/2012.(XII.12.) Kt. határozat 
 
Kóspallag Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Budapest Főváros 
Kormányhivatala Váci, Szobi, Dunakeszi Kistérségi Népegészségügyi Intézete 
végzését megismerte és tudomásul vette. 
 
Felkéri a képviselőket, hogy a 2012. december 31. napjáig elkészítendő 
intézkedési terv kidolgozásában vegyen részt. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézkedési tervet elkészülte után terjessze a 
képviselő-testületi ülés elé elfogadás céljából. 
 
Felelős: polgármester, képviselők  Határidő: 2012. december 28.  

 
 
9.) Egyebek 
 
Stedra Gáborné alpolgármester: Kéri a képviselőket, hogy a Szokolyán tartandó ülésen 
vegyenek részt a napirendi pontok fontossága miatt.  
Kéri további a beérkezett jegyzői pályázatok elbírálásának - mely polgármesteri hatáskörben 
van - megkönnyítése miatt a testület vélemény nyilvánítását. Szeretné kihangsúlyozni, hogy a 
polgármestert nem köti a testület véleménye. 
   
Mivel több napirend, hozzászólás nem volt, Stedra Gáborné alpolgármester a képviselő-
testületi ülést bezárta. 

 
 
 

K.m.f. 
                                                                            
 
               
 
                Stedra Gáborné                                                                 Bahil  Emilné dr.  
                  polgármester                                                                            körjegyző 
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Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

12/2012.(XII.13.) rendelete 
 

a lakossági szemétszállítási díjakról szóló 13/2010.(XII.21.) rendelet hatályon kívül 
  

helyezéséről 
 
 
 

Kóspallag Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt feladatkörében a lakossági szemétszállítási díjakról szóló 
13/2010.(XII.21.) rendeletére vonatkozóan a következőt rendeli el: 
 
 

1. § 
 
 

A lakossági szemétszállítási díjakról szóló 13/2010.(XII.21.) rendeletét hatályon kívül 
helyezi. 
 
 

2. § 
 
 

Ez a rendelet 2012. december 31. napján lép hatályba és hatályba lépését követő nap hatályát 
veszti. 
 
 
 
 
Kóspallag, 2012. december 12. 
 
 
 
 
               Stedra Gáborné                                                  Bahil Emilné dr. 
                 alpolgármester                                                          körjegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2012. december 13. 
 
 
 
                                                                              Bahil Emilné dr. 
                                                                                  körjegyző 


