
Szám:………/2011. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Kóspallag Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 14.-én 
megtartott nyilvános testületi üléséről.  
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint. 
  
Stefkó Imre alpolgármester: Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a képviselő 
testület határozatképes, mert a 4 tagú testületből 4 fő jelen van. 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: 
 
N a p i r e n d: 
 

1. Kóspallag Község Önkormányzata 2011. I. félévi költségvetési beszámolója 
Előadó: Stefkó Imre alpolgármester 
(írásbeli előterjesztés) 

 
2. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(……) 

rendelete a szociális ellátásokról 
Előadó: Stefkó Imre alpolgármester 
 (írásbeli előterjesztés) 

 
3. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(……) 

rendelete a környezet védelem helyi szabályairól szóló 16/2008.(XII.10.) rendelet 
módosításáról 
Előadó: Stefkó Imre alpolgármester 
 (írásbeli előterjesztés) 

 
4. Egyebek 

 
 
1. Kóspallag Község Önkormányzata 2011. I. félévi költségvetési beszámolója 
 
 
Stefkó Imre alpolgármester: A képviselő testületi tagok időben megkapták a félévi 
beszámoló anyagát. Kérem, hogy akinek kérdése van, tegye fel, egyben elfogadásra javasolja 
az önkormányzat 2011. I. félévi költségvetési beszámolóját. 
 
Klein Tibor képviselő távozott a testületi ülésről. 
 
Czerovszki Endréné pénzügyi főmunkatárs: Ismerteti a beszámolót.  
 
Fenyődi Andrea képviselő: Miből fogjuk fizetni a dolgozót, akit az önkormányzatunk 
alkalmazott napi 4 órában a hivatalban? 
 
Czerovszki Endréné pénzügyi főmunkatárs: A Kóspallag Önkormányzatának 2011. évben 
bejövő, nem tervezett bevételéből. 



 
Stedra Gáborné képviselő: Az ÖNHIKI pályázatra benyújtott igényünket teljes egészében 
megkapta az önkormányzatunk, amiért szeretnék köszönetet mondani a pénzügyi 
ügyintézőnek. Emellett teljesen korrektnek találom a beszámoló anyagát, változtatni ezen nem 
tudunk. Elfogadásra javasolja, de a kint levőségekre a behajtást el kell indítani. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Látom, hogy visszafogott a gazdálkodásunk, jól áll az 
önkormányzat pénzügye, ezért én is elfogadásra javaslom. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta és 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
  
 

57/2011.(IX.14.) Kt. határozat 
 

Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§-a alapján, a 
helyi önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló 
beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. 
 
1. Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló 
tájékoztató az önkormányzat 2/2011.(II.16.) költségvetési rendeletében 
meghatározott címrend szerinti tartalommal készült. 

 
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési 
előirányzatának első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 
 

           (eFt-ban) 
                           Megnevezés Eredeti Módosított 2010. féléves Teljesítés 
                                                          előirányzat előirányzat teljesítés alakulása % 
                            
                          Bevételi ei. 82.855  84.837  39.522  47 
                          Kiadási ei. 82.855  84.837  38.353  45 
 
                         Számla maradványa: 1.169 e Ft. 
 
                        Felelős: alpolgármester                         Határidő: 2011. szeptember 15. 

 
 
2.Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(……) rendelete a 
szociális ellátásokról 
 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Felkéri a körjegyzőasszony helyettesét ismertesse a napirendi 
pontot. 
 
Korcsokné Bodnár Ildikó ügyintéző: A körjegyzőasszony minden javaslatot figyelembe 
véve, kiegészítette a rendeletet. Kiemelve az átmeneti segély feltételeinél, amit a 2.§-ában 
szabályoz a rendelet, a szülési segély alanyi jogon jár a születendő gyermekek után. A 



rendelet társadalmi egyeztetésre bocsátottuk, melynek ideje alatt a lakosság részéről 
észrevétel nem érkezett. 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Javaslatot tesz a rendelet tervezet elfogadására. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta és 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotta:  
 
 

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
10/2011(IX.15.) sz. rendelete 

a szociális ellátásokról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
3. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(……) rendelete a 
környezet védelem helyi szabályairól szóló 16/2008.(XII.10.) rendelet módosításáról 
 
 
Stefkó Imre alpolgármester: Javasolja, hogy az ipari zajjal járó tevékenységet vasárnap 
egész nap tiltsák meg. A rendelet társadalmi egyeztetésre bocsátottuk, melynek ideje alatt a 
lakosság részéről észrevétel nem érkezett. 
 
Fenyődi Andrea képviselő: Javasolja a rendelet tervezetben meghatározott reggel 8 óráig 
tartó ipari zajjal járó tevékenységek megtiltását, egyben tolmácsolja a már testületi ülésről 
eltávozott Klein Tibor javaslatát, aki továbbra sem javasolja a korlátozás bevezetését. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotta:  
 
 

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
11/2011(IX.19.) sz. rendelete 

a környezet védelem helyi szabályairól szóló 16/2008.(XII.10.) rendelet módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
4. Egyebek 
 
 
Stefkó Imre alpolgármester:  

- Iskola kérdése. Már 12 főre lecsökkent az iskolások létszáma a faluba. Megoldási 
javaslatok kidolgozását kéri a következő testületi ülésre. 

Stedra Gáborné képviselő: Kéri a körjegyzőasszony helyettesét, hogy az alábbiakról adjon 
tájékoztatást: 

1. dr. Tokarjeva Ludmilla által megvásárolt Önkormányzatai lakás befizetése hogyan 
történt és mennyi összegért? 

2. Peres ügyletek végrehajtásával kapcsolatos információkérés. 



3. Két szolgálati lakás felújításával kapcsolatosan milyen kifizetések voltak: szerződések, 
kifizetések, átadás-átvételi bizonylatok, műszaki ellenőrzés…stb. 

4. Hány nagykukát fizet az önkormányzat és azok hol vannak elhelyezve? 
5. A Szobi Kistérségi Társulásról szóló megállapodás. 

 
Több napirend, hozzászólás, észrevétel nem lévén Stefkó Imre alpolgármester a képviselő-
testület nyilvános ülését bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

  Stefkó Imre                 Bahil Emilné dr. körjegyző megbízásából: 
             alpolgármester             Korcsokné Bodnár Ildikó igazgatási ügyintéző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2011.(IX.15.) rendelete 

a szociális ellátásokról 
 
Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 10. § (1) bekezdésében, 25. § 
(3) bekezdésének b./ pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 47. § (2) 
bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás 
alapján az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról az 
alábbi rendeletet alkotja:  
 
 

Általános rendelkezések 
1. § 

 
A rendelet hatálya kiterjed az Sztv. 3. §-ában felsorolt személyek közül azokra, akik 
Kóspallag községben lakóhellyel rendelkeznek, és életvitelszerűen Kóspallag községben 
élnek. 
 

2. § 
 
(1) A rendeletben nem szabályozott esetben az Sztv. szerint kell eljárni. 
 
(2) E rendelet alkalmazása során szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki az 
e rendeletben az egyes ellátási formáknál meghatározott jövedelemhatárokat nem lépi túl. 
 

3. § 
 
(1) A támogatások iránti kérelmeket az e célra biztosított formanyomtatványon lehet 
benyújtani a körjegyzőségi hivatalban.  
 
(2) A kérelemhez csatolni, illetve nyomtatványon igazolni kell a jövedelemre, 
munkaviszonyra, tanulói jogviszonyra, szükség esetén vagyoni helyzetre, egészségi állapotra, 
havi rendszeres gyógyszerköltségre, munkaképesség megváltozására, tb. jogviszony 
időtartamára, közmű-kiadásokra, az együtt élő családtagok személyi adataira, jövedelmére, 
családi állapotra, lakáskörülményekre és azzal kapcsolatos adatokra, valamint az ellátásra 
vonatkozó jogosultság érdemi elbírálásához szükséges egyéb adatokra vonatkozó igazolásokat 
és nyilatkozatokat, halotti anyakönyvi kivonatot.  
 
(3) Szociális ellátás hivatalból, vagy a Szociális Egészségügyi Bizottság tagjainak javaslatára 
is megállapítható az érintett hozzájárulásával. 

 
(4) A beérkezett kérelmeket a hivatal a körülmények alapos vizsgálata után döntésre 
előkészíti és a döntésre jogosult szerv elé – testület esetén a soron következő ülésére – a 
körjegyző előterjeszti. A támogatásra való jogosultságot figyelemmel kíséri és az ellátások 
módosítására, megszüntetésére, a jogtalanul felvett összeg visszafizetésére javaslatot tesz. 
 
(5) Az eljárás során a döntést hozó szerv dönt az egyes támogatások esetlegesen természetben 
történő nyújtásáról is. 
 



(6) A döntést a jegyzőkönyv elkészítésétől számított 5 napon belül a kérelmezővel – a 
határozat megküldése útján – közölni kell.  
 
(7) Támogatások nem állapíthatók meg, illetve a megállapított támogatást meg kell szüntetni 
annak a személynek: 

              
- aki az általában elvárható lépéseket nem teszi meg helyzetének javítása 

érdekében,  
- aki valótlan tényt állít, illetve megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltat,  
- aki olyan ingó, ingatlan vagyonnal rendelkezik, amely szükség esetén 

hasznosítható, és amelynek hasznosításából, értékesítéséből szociális gondjait 
maga is képes lenne megoldani, - kivéve a törvényben meghatározott eseteket - 
feltéve, hogy az értékesítés helyrehozhatatlan kárt nem okoz, 

- aki a szükséges okmányokat a megadott határidőig nem nyújtja be. 
 
(8) Egyszeri segély a rendszeres segélyek mellett is megállapítható, ha az e rendeletben 
foglalt feltételeknek a kérelmező megfelel. 
 

4. § 
 
(1) A rendszeres támogatásokat havonta utólag kell folyósítani úgy, hogy a jogosult azt 
legkésőbb a következő hónap 5. napjáig megkapja. 
 
(2) A pénzbeli támogatásokat a hivatal pénztárából a határozat kézhezvételét követően lehet 
felvenni. 
 
 

Pénzbeli ellátások 
Rendszeres szociális segély 

5. § 
 
(1) Az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülő személy részére az önkormányzat 
együttműködési szervként a Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot (a továbbiakban: Szolgálat) jelöli ki. 
 
(2) A beilleszkedést segítő program típusa: a Szolgálat által szervezett program. 
 
(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy  
 
a) a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles felkeresni az 
együttműködésre kijelölt szervet, és 
 
b) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül köteles írásban megállapodást kötni a 
beilleszkedést segítő programról. 
 
(4) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama 
alatt együttműködési kötelezettségét megszegi, a megszegést követően hónap elsejétől a 
segély folyósítását meg kell szüntetni.  
 
(5) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül: 



a./ a R. 5. § (3) bekezdésének a./ pontjában foglalt határidőt elmulasztja, 
b./ a R. 5. § (3) bekezdésének b./ pontjában foglalt határidőt elmulasztja, 
c./ neki felróható okból nem teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. 

 
 

Lakásfenntartási támogatás 
6. § 

 
(1) A helyi lakásfenntartási támogatást az önkormányzat önálló ellátásként nyújtja. Helyi 
lakásfenntartási támogatásban az a személy, illetve család részesül, akinél az alábbi  feltételek 
együttesen fennállnak: 
 

a./ a háztartásban együtt lakó személyek a településen elismert minimális lakásnagyságot 
és minőséget meg nem haladó lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben 
élnek, 
b./ a háztartásban az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetében a 
300 %-át, 
d./ a lakásfenntartás havi költségei meghaladják a háztartás havi összjövedelmének:  

- egyedül élő személy esetén a 25 %-át, 
- a fentiekhez nem tartozó háztartás esetén a 30 %-át. 

 
(2) A lakásfenntartási támogatás igénylésénél a településen elismert, méltányolható minimális 
lakásnagyság: 

- egyszemélyes, illetve kétszemélyes háztartás esetén 60 m2,  
- több személyes háztartás esetén 60 m2 és együttlakó személyenként további 10   
  m2. 
Minősége: maximum komfortos. 

 
(3) A lakásfenntartás indokolt költségeinél a lakásfenntartási támogatás esetén a Sztv. 38. § 
(10) bekezdésében felsorolt kifizetések vehetők számításba az e rendelet 1. sz. mellékletében 
felsorolt mértékig. A lakáskarbantartás költségei nem vehetők figyelembe. 
 
(4) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege: 
 

          - egyedül élő esetén 2.500.- Ft, 
          - több személyes háztartás esetén 3.000.- Ft. 
 

(5) A lakásfenntartási költségek számításánál 12 hónapos időszakot kell figyelembe venni, a 
költségeket számlákkal kell igazolni. 
 
(6) A magánszemélyek tulajdonában álló lakás bérleti díját a szerződéssel, illetve a bérbeadó 
személyes nyilatkozatával kell igazolni.  
(7) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.  
 
(8) Ha a támogatás a lakbér, közműdíj vagy a pénzintézeti kölcsön megfizetésének terheit 
csökkenti, azt – a sorrendiség meghatározásánál a kérelmező kérését is figyelembe véve – 
közvetlenül a jogosult szervhez kell átutalni.  
 



(9) A fűtési költség támogatása nyújtható természetben is a döntést hozó testület döntése 
alapján. 
 
(10) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem évente két alkalommal nyújtható be. Az első 
alkalommal március 31-ig, a második alkalommal szeptember 31-ig lehet benyújtani. 
 
(11) A lakásfenntartási támogatást a benyújtási határidőt követő hónap első napjától kell 
megállapítani.   
 
(12) A kérelemhez mellékelni kell:  
 
                   -   jövedelemigazolást,  
                   -   nyilatkozatot arról, hogy az igénylő milyen jogcímen lakik a lakásban,  
                   -  nyilatkozatot a lakás nagyságára és komfortfokozatára vonatkozóan, melyet a 
  Körjegyzőségi Hivatal műszaki ügyintézőjével kell aláíratni,  
                   -   lakbért, albérleti díjat megállapító szerződést,  
                   -   lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéről az igazolást,  
                   -   közüzemi számlákat,  
                   -   egyedi fűtésű lakások esetén a fűtés költségeit igazoló számlát. 
       
(13) A döntést hozó testület kivételes méltánylást érdemlő esetben e paragrafus (4) 
bekezdésében meghatározott összegnél nagyobb összeget is megállapíthat, de ez nem 
haladhatja meg:  
 
                   - egyedül élő esetén az 5.000.- Ft-ot,  
                   - többszemélyes háztartás esetén a 6.000.- Ft-ot.  
 
(14) Kivételes méltánylást érdemlő eset: 
 
                   - tartós betegség, 
                   - fogyatékosság miatt mások segítségére szoruló kérelmező. 
         
(15) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében az Szt.-ben foglaltak az irányadók. 
 
 

Ápolási díj 
7. § 

 
(1) A döntést hozó szerv ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak – kivétel jegyes -, 
aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy otthoni gondozását, ápolását végzi, és a 
családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén ennek 150 %-át. 
 
(2) A feltételek fennállása esetén az ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 80 %-a. 
 
(3) Az ápolási díj megállapítása határozatlan időre szól, de a fennállásának feltételeit évente 
kell vizsgálni. 
 
(4) Ápolási díj csak egy fő után állapítható meg, függetlenül a gondozottak számától. 



(5) Az ápolást végző személy nem teljesíti ápolási kötelezettségét, ha 
 

- napi 4 óránál kevesebb időt tölt az ápoltnál, 
- nem gondoskodik napi szükségleteinek ellátásáról. 

 
(6) Az ápolást végző személy ha nem teljesíti a (5) pontban felsorolt kötelezettségét, az 
ápolási díjat a tudomás szerzést követő hónaptól meg kell szüntetni. 
 
 

Átmeneti segély 
8. § 

 
(1) Átmeneti segély annak a személynek nyújtható, akinek az egy főre számított havi családi 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő 
esetén ennek 150 %-át. 
 
(2) Az átmeneti segély megállapítása szempontjából létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzet különösen: 
 

a./ a krónikus, hosszantartó betegségből (kórházi ápolás, súlyos műtét) eredő jövedelem-
kiesés,  
b./ nagyobb összegű, váratlan vagy előre látott kiadások (tüzelő vásárlás, közműköltség, 
stb.), 
c./ munkanélküli, vagy rokkant személy esetében, ha a járadék, illetve a nyugdíj 
folyósításáig terjedő időszakban nem rendelkezik a létfenntartásához szükséges 
jövedelemmel,  
d./ elemi kár okozta helyzet, életveszély azonnali elhárítása – jövedelemhatárra tekintet 
nélkül 
 

(3) A gyermekszületéssel kapcsolatos kiadások enyhítésére alanyi jogot átmeneti segély kerül 
jövedelemtől függetlenül megállapításra. 
 
(4) A gyermekszületéssel kapcsolatos kiadások enyhítésére adható átmeneti segély összege 
10.000.- Ft. 

 
 

Temetési segély 
9. § 

 
(1) Temetési segélyt annak a személynek lehet megállapítani, aki a temetésről gondoskodott 
és családjában az egy főre jutó havi családi jövedelem a mindenkori nyugdíj-minimum 250 
%-át, egyedül élő esetében a 300 %-át nem haladja meg. 
 
(2) A temetési segély összege legalább 15.000.- Ft, de legfeljebb 20.000.- Ft lehet.     
 
(3) A temetési segély összegének megállapításánál figyelembe kell venni a jövedelmet és a 
temetés költségét. 

 
 
 



Természetben nyújtott szociális ellátás 
10. § 

 
(1) A rendszeres szociális segély természetben történő nyújtásáról - a Sztv. 47. § (2) 
bekezdése szerinti összegben - a döntésre jogosult szerv a kérelem elbírálásával kapcsolatos 
eljárásában rendelkezik. 

  
(2) A rendszeres szociális segély természetben gyermekintézmények térítési díjának 
kifizetése, tankönyv, iskolaszerek, utazási bérlet, ruházat, élelmiszer vásárlási utalvány 
formájában állapítható meg.  
 
(3) A gyermekintézmények térítési díjának kifizetése az iskola részére közvetlen átutalással 
történik.  
 
(4) A természetbeni szociális ellátásként nyújtott egyéb segélyek formái:  
 

- közüzemi díjak részben, vagy egészben történő kifizetése, 
- tüzelő biztosítása, 
- élelmiszer vásárlási utalvány, 
- gyógyszer kiváltása, 
- gyermek-intézmény díjának átvállalása (fejlesztő, rehabilitációs intézmények) 
- utazási támogatás. 

 
 

Köztemetés költségeinek megtérítése 
11. § 

 
A köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól a döntésre jogosult részben, vagy 
egészben felmentheti az eltemetésre köteles személyt az alábbi különös méltánylást érdemlő 
körülmények fennállása esetén: 
 

- önhibáján kívül jövedelemmel nem rendelkezik, 
- 18 év alatti árva, aki vagyonnal nem rendelkezik. 

 
 

Méltányossági közgyógyellátás 
12. § 

 
A döntésre jogosult szerv közgyógyellátási jogosultságot állapít meg annak a személynek, 
akinek a családjában az egy főre jutó havi családi jövedelem nem haladja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetében a 200 %-át és a havi rendszeres 
gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át 
meghaladja.   

  
 
 
 
 
 
 



Szociális szolgáltatás 
Étkeztetés 

13. § 
 
(1) Az önkormányzat napi egyszeri meleg ételt biztosít (ebéd) azoknak az életvitelszerűen a 
településen lakóknak, akik idős koruk, egészségi, fizikai állapotuk, vagy egyéb körülményeik 
miatt azt biztosítani nem tudják. 
 
(2) Az étkezésért térítési díjat kell fizetni, melynek összegét az önkormányzat képviselő-
testülete minden évben külön rendeletben állapítja meg. A térítési díjat az étkezést 
szolgáltatónál készpénzben kell befizetni. 
 
 

Házi segítségnyújtás 
14. § 

 
(1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást a Szolgálat útján biztosítja.  
 
(2) A házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díjat az önkormányzat magára vállalja. 
 
 

Családsegítés 
15. § 

 
Az önkormányzat a családsegítést a Szolgálat útján biztosítja. 
 
 

Hatásköri rendelkezések 
16. § 

 
(1) Az Sztv-ben meghatározott ellátások elbírálása az alábbi szervek hatáskörébe tartozik: 
 

a./ a szociális és egészségügyi bizottság átruházott hatáskörébe tartozik: 
aa./ helyi lakásfenntartási támogatás, 
ab./ átmeneti segély (kivéve a gyermekszületési segély) 
ac./ étkeztetés, 
ad./ a Sztv. 43/B. § szerinti ápolási díj 

 
b./ a polgármester átruházott hatáskörébe tartozik: 

ba./ temetési segély 
bb./ normatív lakásfenntartási támogatás 

 bc./ átmeneti segélyből a gyermekszületési segély 
 
megállapítása. 
 
(2) A képviselő-testület és a szociális bizottság hatáskörébe utalt rendkívüli, sürgős 
intézkedést igénylő esetekben a polgármester is eljárhat a döntésre jogosult szerv utólagos 
tájékoztatása mellett. (Ilyen ügynek számít, ha a késedelem létfenntartást, egészséget vagy 
életet veszélyeztető helyzetet, vagy jelentős, később már elháríthatatlan vagyoni kárt okozna.) 
 



Záró rendelkezések 
17. § 

 
(1) Ez a rendelet 2011. szeptember 15. napján lép hatályba.. 

 
(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat szociális ellátásokról 
szóló 12/2009.(X.27.) rendelet. 
 
Márianosztra, 2011. szeptember 14. 
 
 
   
                        Stefkó Imre                                                    Bahil Emilné dr. 
                       alpolgármester                                                       körjegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2011. szeptember 15. 
 
 
 
 
 
                                                                     Bahil Emilné dr. 
                                                                           körjegyző 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet a 10/2011.(IX.15.) rendelet 6. §-ához 
 
 
 
 
 

Lakhatási költségek elismert mértéke 
 
 

Víz  3 m3/fő/hó 
Elektromos áram Világítási célra 200 kW/hó 

 Fűtési célra 500 kW/hó 
Gáz  400 m3/háztartás/hó 
Szén  50 q/háztartás/év 
Fa  60 q/háztartás/év 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

11/2011.(IX.19.) rendelete 
 

a környezet védelem helyi szabályairól szóló 16/2008.(XII.10.) rendelet módosításáról 
 
 
 

Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testület a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 8. § (1) bekezdése értelmében a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 
16/2008.(XII.10.) rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 
 
 

1. § 
 
 

A R 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(2) Tilos a község belterületén erős zajjal járó ipari tevékenység, zajt keltő munkák 
(fűnyírógép, kapálógép, betonkeverő, fűrészgép stb.) végzése este 21.00 óra és reggel 6.00 óra 
közötti időszakban, kivételt képez vasárnap, mely napon e tevékenységek este 21.00 óra és 
reggel 8.00 óra közötti időszakban esik korlátozás alá. 
 
 

2. § 
 
 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
Kóspallag, 2011. szeptember 14. 
 
 
 
                          Stefkó Imre                                          Bahil Emilné dr.  
                         alpolgármester                                             körjegyző         
 
 
A rendelet kihirdetve: 2011. szeptember 19. 
 
 
 
                                                                Bahil Emilné dr. 
                                                                      körjegyző 
    
 
 
 
                  


