JEGYZŐKÖNYV
___________________________________________________________________________
Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi
üléséről.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.
Stefkó Imre polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, alpolgármester asszonyt,
jegyzőnőt, jegyzőkönyvvezetőt, valamint a meghívott vendégeket, akik a vidékfejlesztési
program keretében nyújtható támogatásokról adnak tájékoztatást.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert az 5 tagú testületből 4 fő jelen
van.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúlag elfogad az alábbiak
szerint:
Napirend:
1. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében falumegújításra pályázati
lehetőség
Előadó: Béres Ildikó
(szóbeli előterjesztés)
2. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012.(…) rendelete az
önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2011.(II.16.) rendelet módosításáról
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(írásbeli előterjesztés)
3. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012.(…) rendelete a
szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(írásbeli előterjesztés)
4. Kóspallag Község Önkormányzata ügyfélszolgálatának komplex akadálymentesítési pályázat kivitelezőjének kiválasztása
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(írásbeli előterjesztés)
5. Gyógyszertár, üzemorvos működésének felülvizsgálata
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(szóbeli előterjesztés)
6. Bérleti szerződések felülvizsgálata
Előadó: Stefkó Imre polgármester
(szóbeli előterjesztés)
7. Egyebek
1. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében falumegújításra pályázati
lehetőség
Stefkó Imre polgármester: Lehetőség adódik pályázat benyújtására a falumegújítás
keretében. Erre felkérte a KÖRICS Euroconsulting Kft. képviselőit, köztük Béres Ildikót,
hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a lehetőségekről.
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Béres Ildikó pályázatíró: Köszönti a polgármestert, a képviselőket és a megjelenteket.
Tájékoztatja a testületet, hogy a 135/2008.(X.18.) FVM rendelet lehetőséget nyújt az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető
támogatásokra pályázni. Összesen nettó 35 m Ft összegben lehet pályázatot benyújtani, 100
%-os támogatás a 27 %-os ÁFA-t önerőből kell biztosítani. A pályázatok beadási határideje:
2012. február 29. Három pályázatra lehetne pályázatot benyújtani:
1.) Szilárd útburkolat mentén lévő épületek felújítása, falu központ kialakítása,
2.) Helyi termékeket értékesítő piactér kialakítása,
3.) Játszóterek fejlesztése, kialakítása.
Stefkó Imre polgármester: a három buszmegálló felújítását is javasolja bevenni a pályázati
anyagba, kőből és fából lehetne kialakítani. A helyi piacot a sportpálya területén kellene
kialakítani, egységes faházakat javasol az árusoknak. A Művelődési ház tetőszerkezetét és a
nyílászárókat is meg kellene csinálni.
Béres Ildikó pályázatíró: Sajnos a Művelődési háznak csak az utcafrontra eső része kerülhet
felújításra.
Schmidt Miklós képviselő: A Művelődési házat és a piactér kialakítását javasolja.
Fenyődi Andrea képviselő: A Művelődési házba akkor mi fér bele?
Stefkó Imre polgármester: Figyelembe véve a lehetőséget parkosítani lehetne az udvart,
kemence és szalonnasütő helyet lehetne kialakítani, és az udvart le kellene rakni térkővel.
Drexler Lajosné lakosság részéről: A piacon csak helyiek árulhatnának? Lenne rá igény?
Stedra Gábor lakosság részéről: Szerinte a falu központjában kellene kialakítani a piacteret,
a sportpálya az nagyon kiesik.
Stefkó Imre polgármester: Nem csak a helyieknek lenne. Meg kell próbálni. Máshol sincs a
központban, ha állatvásár is lesz akkor azt nem lehet a központban.
Stedra Gáborné alpolgármester: Miből fogjuk kifizetni az önrészt? Miből fogjuk
előfinanszírozni? A bankok már nem nagyon adnak áthidaló hitelt.
Stefkó Imre polgármester: Vállalkozó is megfinanszírozhatja.
Stedra Gáborné alpolgármester: Az nem tiszta dolog.
Bahil Emilné dr. körjegyző: Meddig kell működési kötelezettséget vállalni? Milyen mértékű
sikerdíjra tartanak igényt? Sikerdíj érvényesíthető a pályázatba?
Béres Ildikó pályázatíró: 5 évig kell működnie. Fogják ellenőrizni. A projektmenedzseri
feladat ellátásának díja érvényesíthető, a sikerdíjat csak a pályázati összeg után tudja
megmondani.
Fenyődi Andrea képviselő: Milyen összegben gondolkodjunk?
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Béres Ildikó pályázat író: Elég sok dologról beszélgettünk a három fő cél megvalósítása kb.
15 m Ft lenne.
Stefkó Imre polgármester: Összefoglalva az elhangzottak, a képviselő-testület részt kíván
venni a vidékfejlesztési pályázaton, mely keretén belül meg kívánja valósítani, a Művelődési
ház udvarának rendezését, a település három buszmegállójának felújítását, illetve a piactér
kialakítását. A pályázat megírásával megbízza a Körics Forrásmenedzsment Kft. A pályázni
kívánt összeg 15 millió forint.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta és 4 igen egyhangú szavazatával
meghozza az alábbi határozatát:
12/2012.(II.8.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testületi kinyilvánítja azon
szándékét, hogy pályázni kíván a 138/2008.(X:18.) FVM rendelet az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre
igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről” című pályázatára.
A pályázaton az alábbi lehetőségeket kívánja megvalósítani:
1.) Művelődési Ház udvarának rendezése,
2.) 3 db buszmegálló felújítása,
3.) Piactér kialakítása.
Felkéri a Körics Forrásmenedzsment Kft.-t 1114 Budapest, Bartók Béla u. 35.,
hogy készítsen el egy megbízási szerződést, majd ezt követően dönt a
megbízásról.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012.(..…) rendelete az
önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2011. (II.16. ) rendelet módosításáról.
Stefkó Imre polgármester: A 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011.(II.11.) rendelet
előirányzat módosításai az időközben szükségessé vált módosítások alapján készítettük el. A
szakfeladatok tényleges bevételeit és kiadásait vizsgálva megállapítást nyert, hogy egyes
szakfeladatok között az előirányzat és tényleges teljesítés közötti egyensúly nem biztosított,
ezért átcsoportosítás szükséges. A képviselők az írásos előterjesztést és a rendelet-tervezetet
megkapták, kéri akinek kérdése van az tegye fel.
A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazatával megalkotja az alábbi rendeletét:
Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2012.(II.09.) rendelete
az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/25011.(II.16.) rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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3. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012.(…) rendelete a
szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól
Stefkó Imre polgármester: Kóspallag Község Önkormányzata a Belügyminisztérium
utalványozása alapján a Magyar Államkincstár 2011. december évi utalással, 2.133.600 Ft
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást kapott. A rendelet-tervezet
társadalmi egyeztetésre lett bocsátva 2012. január 30. - 2012. február 5. napjáig. A
rendelkezésre álló idő alatt egy észrevétel érkezett, melyre a körjegyző írásos véleményezést
adott az előterjesztésben.
Schmidt Miklós képviselő: Szerinte alacsony jövedelem lett megállapítva, 250 % helyett,
300 %-ot javasol.
Stefkó Imre polgármester: Kerüljön bele feltételnek, hogy „ha a lakás fával fűthető és”
mondatrészhez, hogy fával is fűthető. Továbbá egy d) ponttal történő kiegészítését javasolja,
mely szerint egyedülélő, akinek a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. Ennek megfelelően az egyedülélő fogalmi is
kerüljön bele. További javaslata, hogy a támogatás mértéki minimum 1 m3, de maximum 3
m3-nél ne legyen több. A rendelet-tervezet 4. § (7) pontjából a bérleti, albérleti szerződés
becsatolására nincs szükség.
A képviselő-testület a javaslatokkal egyhangúlag egyetért és 4 egyhangú igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotja:
Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2012. (II.10.) rendelete
a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4. Kóspallag Község önkormányzata ügyfélszolgálatának komplex akadálymentesítési
pályázat kivitelezőjének kiválasztása
Stefkó Imre polgármester: A képviselő-testület az írásos előterjesztést, valamint a határozati
javaslatot írásban megkapta. A Bíráló bizottság megtette javaslatát. Két pályázat érkezett.
melyből összességében a legjobb ajánlattevő Fehér és Társa ajánlatát javasolja elfogadásra.
Javasolja továbbá, hogy a képviselő-testület a beszerzési eljárást nyilvánítsa eredményesnek.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalja és meghozza 4 egyhangú igen
szavazatával az alábbi határozatát:
13/2012.(II.8.) Kt. határozat
Kóspallag Község Önkormányzatának képviselő-testülete a „Kóspallag Község
Önkormányzati Ügyfélszolgálat komplex akadálymentesítése – építési
beruházás beszerzés tárgyú, beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
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A beérkezett két ajánlattevő közül:
Fehér és Társa 2003 Bt. 2600 Vác, Huszár u. 9.
Vojtek és Fia Bt. 2632 Letkés, Diófa u. 15/a.

bruttó 10.421.188,- Ft,
bruttó 9.805.904,- Ft,

A Fehér és Társa 2003 Bt. bruttó 10.421.188,- Ft ajánlatát fogadta el. A
hiánypótlási felhívást követően a hiánypótlási felhívásnak a Fehér és Társa
2003 Bt. eleget tett és ajánlata a hiánypótlás után formailag és tartalmilag is
megfelelt az Ajánlati felhívásban meghatározott feltételeknek és összességében
a legkedvezőbb ajánlatot tette.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevővel
a
szerződést
és
az
ügyfélszolgálat
komplex
akadálymentesítéséhez szükséges szerződéseket kösse meg és írja alá, valamint
a kivitelezéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5. Gyógyszertár, üzemorvos működésének felülvizsgálata
Stefkó Imre polgármester: Sok panasz érkezett a gyógyszerészre. Beszélt a verőcei
gyógyszertárral ők vállalnák azt, hogy kijárnának ide.
Fenyődi Andrea képviselő: Beszélt valaki a gyógyszerésszel? Először tisztázni kellene vele.
Össze kell szedni a panaszokat.
Schmidt Miklós képviselő: Szerinte is beszélni kell először a gyógyszerésszel.
Stefkó Imre polgármester: A következő testületi ülésre meghívja a gyógyszerészt.
A képviselő-testület a javaslatot határozathozatal nélkül egyhangúlag elfogadja.
Stefkó Imre polgármester: A háziorvos jelzése alapján értesült arról, hogy az üzemorvos a
háziorvos által kiállított beutalót kér a dolgozóktól, így azoknak kétszer kellett elutazni.
Tudomása szerint az üzemorvoshoz nem kell beutaló. Beszélni fog az üzemorvossal.
A képviselő-testület a tájékozatót egyhangúlag elfogadja.
6. Bérleti szerződések felülvizsgálata
Stefkó Imre polgármester: Az Italbolt hol fizeti be a bérleti díjat? Az óvodakertet, és a gáz
cseretelepet ki bérli?
Bahil Emilné dr. körjegyző: Polgármester Úr kérésére előszedte a bérleti szerződéseket. Az
Önkormányzat házipénztárába kerül befizetésre a bérleti díj, minden hónapban és ekkor kerül
rendezésre a közüzemi díjból a vízdíj, a többit a bérlő rendezi a szolgáltatóval. Mindig
pontosan befizetésre kerül. Az óvodakertre és a gáz cseretelepre is bérleti szerződés került
megkötésre, ahol a bérlő Blaskó Ferenc kóspallagi lakos.
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A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.
7. Egyebek
7.1. Az önkormányzat tulajdonában lévő területet lezárta egy helyi lakos. Beszél vele,
amennyiben nem tudnak megegyezni hivatalos útra tereli a kérdést.
7.2. Elindult a startmunkaprogram. Az egyéb foglalkoztatást, a Művelődési házba két fő
került foglalkoztatásra 2012. december 31-ig.
7.3. A fogorvos ellen sok a reklamáció.
Drexler Lajosné a lakosság részéről: Arra kellene törekedni, hogy megtartsuk, mivel
nagyon jó szakember és ezt kéri a képviselő-testülettől.
Több napirend, hozzászólás nem lévén a Stefkó Imre polgármester a képviselő-testületi ülést
bezárja.

K.m.f.

Stefkó Imre
polgármester

Bahil Emilné dr.
körjegyző
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Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2012.(II.9.) rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.16.) rendelet módosításáról
A képviselő-testület az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv.
65. §-a alapján, figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési
rendjéről szóló – módosított - 292/2009./XII.19./ Korm. rendeletben meghatározottakat, a
2011. évi költségvetést az alábbi szerint módosítja.
1. §
A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzatának
Bevételi főösszege
Kiadásainak főösszege

87.369 e Ft-ról
87.369 e Ft-ról

92.584 e Ft-ra
92.584 e Ft-ra módosul.

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
2. §
A 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Eredeti módos.
Javasolt
előirányzat
módos.
I. Működési bevétel
42.650 42.627
1.1. Intézményi működési bevétel
7.388 7.388
1.2. Sajátos működési bevételek
35.262 35.239
1.3. Helyi adók
6.700 6.700
1.4. Átengedett központi adók
28.112 28.089
SZJA
24.612 24.589
Gépjármű adó
3.500 3.500
1.5. bírság, pótlék, egyéb sajátos
450
450
II. Támogatások
2.1. Normatív hozzájárulás
2.2. Egyéb központi
2.3. Rendszeres szoc.
2.4. ÖNHIKI
5.600
2.5. Prémiumévek program
2.6. Szoc.célú tűzifa

8.451 16.956
7.451 7.451
124
1.000 2.617
5.600

III. Felhalmozási és tőkejell. bev.
3.1. Önkorm.vagyon bérbeadása
3.2. Lakáshozjut. törl. részl.

1.200
1.000
200

1.164

4.715
67
- 50
1.400

21.671
7.451
191
2.567
7.000

1.164
2.134

2.328
2.134

1.200
1.000
200

IV. Támogatásért. Műk. bev.
12.914 12.901
4.1. OEP-től átvett
9.220 9.220
4.2. Közhasznó foglalk. átvett
1.793 1.793
4.3. Támog.értékű szlovák kisebbs. ök. 239
539
4.4. Prémiumévek program
1.662

Módosított
előirányzat
42.627
7.388
35.239
6.700
28.089
24.589
3.500
450

1.200
1.000
200
500

13.401
9.220
1.793
539
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4.5. O.kisebbs.önk.átvett
4.6. Népszámlálásra átvett
4.7. Településőrök foglalk. átvett
4.8. Rend.gyermekv.támog.átv.
4.9. Önkorm.időközi választás

Eredeti módos.
előirányzat
34
453
653
209

Javasolt
módos.

226
274

V. Támog.értékű felhalm. bevétel 12.000 12.000
5.1. Hivatal akadálymentesítése
VI. Előző évi pénzmaradvány
6.1. Szlovák kisebbségi önk.
2 e Ft
6.2. Önkormányzat
1.683 e Ft
VII. Hitelek
5.1. Működési célú hitelfelvétel
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2

Módosított
előirányzat
34
453
653
435
274
12.000

1.685

1.685

5.638
82.855 87.369

5.215

92.584

II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
3. §
A 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Eredeti módos.
előirányzat
I. Működési kiadások
69.655 74.169
1.1. Személyi juttatások
20.776 22.464
1.2. Munkaadói járulék
5.308 5.533
1.3. Dologi kiadások
22.908 25.242
1.4. Társadalmi és szoc.pol.juttatás 2.100 2.367
1.5. Működési célú pénz. átadás
18.563 18.563
II. Felújítás és felhal. kiadás
2.1. Akadálymentesítés

13.200 13.200

KIADÁS ÖSSZESEN:

82.855 87.369

Javasolt
módos.
5.215
1.243
163
2.053
1.756

Módosított
előirányzat
79.384
23.707
5.696
27.295
4.123
18.563
13.200

5.215

92.584

4. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. évre kell alkalmazni.
Kóspallag, 2012. február 8.
Stefkó Imre
alpolgármester

Bahil Emilné dr.
körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. február 9.
Bahil Emilné dr.
körjegyző
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Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2012.(II.10) rendelete
a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól
Kóspallag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (1)
bekezdésében, 26. §-ában és 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy az önkormányzat által – a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 59/2011.(XII.23.) BM rendelet
alapján – biztosított szociális célú tűzifa támogatási ellátás igénybevételének helyi szabályait
megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről, ellenőrzéséről és
igénybevételük céljáról.
A rendelet hatálya
2. §
(1) E rendelet területi hatálya kiterjed Kóspallag község közigazgatási területére.
(2) E rendelet személyi hatálya Kóspallag Község közigazgatási területén élő, a Szt. 3. § (1)(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.
3. §
E rendelet alkalmazásában:
a) Nyugdíjminimum: a kérelem elbírálásakor érvényben lévő öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összege,
b) A jövedelem számításánál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem
benyújtását megelőző hónapot, egyéb jövedelemnél a megelőző egy évet kell
tekinteni.
c) Lakóhely, tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározottak,
d) Környezettanulmány (helyzetértékelés): a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti helyszíni szemle, amelynek
célja a kérelmező szociális, családi és vagyoni viszonyainak vizsgálata.
e) Háztartás: az egy lakásban együtt élő és ott bejelentett lakóhellyel rendelkezők
közössége, függetlenül ezen személyek rokoni kapcsolatától. A háztartásban együtt
élőnek kell tekinteni azt a gyereket is – a teljes ellátást nyújtó bentlakásos
intézményben lévő kivételével – aki tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem az
igénylő lakásában lakik.
f) Család: egy lakásban, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
közeli hozzátartozók közössége,
g) Közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs;
a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél
fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint
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tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér
szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek;
korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt;
a 18. életévet be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe
fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;
h) Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik;
Szociális célú tűzifa támogatás
4. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete szociális célú tűzifa támogatást nyújt, tűzifa
formájában (természetben), annak a Kóspallag község közigazgatási területén lévő lakás
tulajdonosának, bérlőjének vagy albérlőjének a kérelmére, lakásának téli fűtésével
kapcsolatos kiadásai viseléséhez, ha lakása fával, fával is fűthető és
a) a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át vagy
b) három vagy többgyermekes család vagy
c) akinek a családjában I. vagy II. fokú rokkant él vagy
d) egyedülélő, akinek a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a 300 %-át.
(2) Az azonos lakóingatlan élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a
támogatás.
(3) Kóspallagi lakóhellyel év tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben
– ahol életvitelszerűen él – vehető figyelembe a háztartás tagjaként.
(4) A támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje: 2012. február 29. A határidő
jogvesztő.
(5) A szociális célú tűzifa támogatás mértéke minimum 1 m3, maximum 3 m2 lehet
kérelmenként.
(6) A kérelmek elbírálásánál a képviselő-testület figyelembe veszi a kérelmező életvitelét és
életkörülményeit is.
(7) A kérelemhez mellékelni kell:
- jövedelemigazolást,
- rokkantságot bizonyító okirat,
(8) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során
környezettanulmány végezhető.
(9) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető
kivételes méltányosságból az is, aki (természeti csapás, katasztrófa, baleset, hosszabb orvosi
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kezelés, stb. miatt) rendkívüli élethelyzetbe került és segítség nélkül a létfenntartása veszélybe
kerülne. Ilyen esetében a támogatás iránti kérelem elbírálásához szükséges igazolások
előzetes beszerzésétől is el lehet tekinteni, amennyiben vélelmezhető, hogy a kérelmező a
feltételeknek megfelel, és ezt írásos nyilatkozatával is megerősíti. A kérelem elbírálásához
szükséges igazolásokat utólag pótolni kell.
(10) A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik.
Hatásköri és eljárási rendelkezések
5. §
E rendeletben meghatározott szociális célú tűzifa támogatási ellátásról Kóspallag Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, a benyújtási határidő leteltét követő képviselőtestületi ülésen.
6. §
(1) Az ellátás iránti kérelmet a Körjegyzőség Kóspallagi Hivatalában és a székhely település
hivatalában lehet előterjeszteni. (2629 Márianosztra, Rákóczi út 2.)
(2) A kérelem jelen rendelet 1. mellékletében szereplő formanyomtatványon nyújtható be.
(3) A kérelemhez mellékelten kell a 4. § (7) bekezdésében, a kérelmező vonatkozó
meghatározott dokumentumokat is.
Egyéb rendelkezések
7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2012. május 31-én hatályát veszti.
Kóspallag, 2012. február 8.

Stefkó Imre
polgármester

Bahil Emilné dr.
körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. február 10.

Bahil Emilné dr.
körjegyző
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