Szám:

/2012.

JEGYZŐKÖNYV
___________________________________________________________________________
Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. december 20. napján megtartott
képviselő-testületi üléséről. Az idő rövidsége miatt a képviselők telefonon keresztül kaptak
meghívást.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.
Stefkó Imre polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert a 4
tagú testületből 3 fő és a polgármester jelen van.
Stefkó Imre polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, alpolgármester asszonyt,
körjegyző asszonyt, és a megjelenteket.
Javaslatot tesz a napirendi pontokra melyet a képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal
elfogad az alábbiak szerint:
Napirendi pontok:
1./ Részmunkaidős élelmezésvezető nyolc órában történő foglalkoztatása
2./ Polgármester adminisztrációs feladatainak ellátására megbízási díj meghosszabbítása
3./ Márianosztra-Kóspallag-Ipolydamásd Községek Körjegyzőségének megszűntető
okirat elfogadása, alapító okirat hatályon kívül helyezése
4./ Hulladékszállítási szolgáltató kiválasztása
1./ Részmunkaidős élelmezésvezető nyolc órában történő foglalkoztatása
Stefkó Imre polgármester: Az Önkormányzati Konyhán alkalmazott részmunkaidős
élelmezésvezető kinevezésének módosítását kéri. A feladatok ellátását részmunkaidőben nem
lehet elvégezni, kéri a testület hozzájárulását.
A képviselő-testület a javaslatot megvitatta és 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
206/2012.(XII.20.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul, hogy az
Önkormányzati Konyhán (2627 Kóspallag, Szent I. u. 22.) foglalkoztatott
Stedra Krisztina élelmezésvezető kinevezésének módosításához az alábbiak
szerint.
Az élelmezésvezető munkaidejét heti 20 óráról 40 órára emeli.
Felkéri a polgármestert, hogy a kinevezési okirat módosításáról gondoskodjon.
A heti munkaidő növekedés miatti bérkülönbözetet a 2013. évi költségvetésből
biztosítja.
Felelős: polgármester

Határidő: 2012.12.28.
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2./ Polgármester adminisztrációs feladatainak ellátására megbízási díj meghosszabbítása
Stefkó Imre polgármester: Továbbra is szüksége van egy emberre, aki az Ő adminisztrációs
feladataiban segítséget nyújt. Kéri Koltai Beáta megbízási szerződésének meghosszabbítását 2
hónapra, napi 6 órában látná el a feladatait, és a bérét változatlanul bruttó 78.000,- Ft-ban kéri
elfogadni.
A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
207/2012.(XII.20.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Koltai Beáta Diána
2625 Kóspallag, Szent István út 23. szám alatti lakost a polgármester
adminisztratív feladatainak segítésére, megbízási szerződés alapján tovább
megbízza 2013. február 28. napjáig.
A megbízási díjat bruttó 78.000,- Ft-ban állapítja meg, napi 6 órás unkaidőben
történő megbízás mellett. A megbízási díjat a 2013. évi költségvetéséből
biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy az alkalmazáshoz a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3./ Márianosztra-Kóspallag-Ipolydamásd Községek Körjegyzőségének megszűntető okirat
elfogadása, alapító okirat hatályon kívül helyezése
Stefkó Imre polgármester: Elkészült a Körjegyzőség megszűntető okirata, melynek
elfogadását javasolja a benne foglaltak szerint. Ez magával vonja az alapító okirat 2012.
december 31. napjával történő hatályon kívül helyezését. Kéri ennek elfogadását.
A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
208/2012.(XII.20.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. január 1.
napjától
létrehozott
Márianosztra-Kóspallag-Ipolydamásd
Községek
Körjegyzőségét (továbbiakban: Körjegyzőség) - 2629 Márianosztra, Rákóczi
út 2. - 2012. december 31. napjával megszűnteti a megszűntető okiratban
foglaltaknak megfelelően és a megszűntető okirat tartalmát változtatás nélkül
elfogadja.
A Körjegyzőség Alapító Okiratát 2012. december 31. napjával hatályon kívül
helyezi.
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Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a megszűntés iránt
intézkedjenek.
Felelős: polgármester, körjegyző

Határidő: folyamatos

4./ Hulladékszállítási szolgáltató kiválasztása
Stefkó Imre polgármester: Az előző testületi ülésen nem tudott dönteni a képviselő-testület,
a három ajánlat közül a Gáspár János egyéni vállalkozó ajánlata a legkedvezőbb és javasolja
annak kiválasztását.
A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
209/2012.(XII.20.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának képviselő-testület a település szilárd
hulladék gyűjtésére és szállítására a legkedvezőbb ajánlatot tevő Gáspár János
(2639 Bernecebaráti, Jókai u. 4.) vállalkozót bízza meg 2013. január 1.
napjától. A közszolgáltatási szerződés-tervezetet megismerte. Az edényzet árát
a képviselő-testület megelőlegezi és későbbiekben dönt a lakosságra való
terhelésről, vagy annak bérbeadásáról.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozóval a szerződést kösse meg és
írja alá.
Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

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

K.m.f.

Stefkó Imre
polgármester

Bahil Emilné dr.
körjegyző
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