
Jegyzőkönyv
a képviselő – testület 2011. február 24-én megtartott nyílt üléséről

2. Napirend: A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi 
szabályozásáról szóló 9/2003.(09.03.) rendelet módosítása

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (II. sz. melléklet)

Kereszti Márta jegyző tájékoztatja a testületet, a szociális törvény felhatalmazást 
ad a képviselő-testületnek, hogy rendeletében
-egyrészt a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként előírhatja, a 
kérelem benyújtója a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó 
feltételek teljesítését
-másrészt  a  rendszeres  szociális  segély  jogosultsági  feltételeit,  oly  módon 
bővítheti,  hogy  mentesítési  feltételeket  állapít  meg  az  aktív  korúak  ellátásra 
jogosult  személyeknek  a  közfoglalkoztatásban  történő  részvételt  akadályozó 
vagy kizáró családi körülményeire, vagy mentális állapotára tekintettel.

A települési önkormányzat részére a szociális törvény csupán felhatalmazást ad 
arra, hogy a mentesítési feltételeket szabályozza, de nem teszi kötelezővé a helyi 
rendeletalkotást.

A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelete

A képviselő-testület a szociális  igazgatás és szociális 
ellátások  helyi  szabályozásáról  szóló  9/2003.(09.04.) 
sz.  rendelet  módosítására  a  II.  sz.  melléklet  szerinti 
rendeletet alkotja.

 3. Napirend: Az önkormányzat 2011-2014 évi gazdasági programja 

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (III. sz. melléklet)

Kovács Imre polgármester szóbeli kiegészítése:
- bár  a  gazdasági  programban  általános  és  konkrét  célok  is 

megfogalmazódnak, nem mer négy éves távlatban gondolkodni
- csalódott, mert bár a 2011-es költségvetési évben jobbra nem számított, 

de rosszabbra sem.



A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/2011.(II.24.) határozata

A  képviselő-testület  az  önkormányzat  2011-2014 
közötti időszakra vonatkozó gazdasági programját a II. 
sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

4. Napirend: Közoktatási intézményekbe történő beiratkozás időpontjának 
meghatározása

Kereszti Márta jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény illetve a 11/1999. (06.08.) MVM rendelet alapján a szülő 
március 1- és április 30. között az önkormányzat által meghirdetett időpontban 
köteles beíratni tanköteles gyermekét az iskola első évfolyamára.

A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
14/2011.(II.24.) határozata

A  képviselő-testület  a  II.  Rákóczi  Ferenc  Általános 
Iskola  és  Napköziotthonos  Óvodába  az  alábbi 
beiskolázási időpontokat határozza meg:

2011. április 4. (hétfő) 1300-1800

2011. április 5. (kedd)   800-1300

A  képviselő-testület  utasítja  a  jegyzőt  és  az 
intézményvezetőt,  hogy  döntéséről  az  érintetteket 
értesítse.

Felelős: Kereszti Márta jegyző
    Józsáné Kovács Klára iskolaigazgató

Határidő: Értelemszerűen



5  . Napirend:   Egyebek

 Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet:

5.1.Varsány  Község  Önkormányzata  jelezte  Szécsény  Kistérség 
Önkormányzatainak  Többcélú  Társulásának,  hogy  2011.  évben  csatlakozni 
kíván a mozgókönyvtári szolgáltatásokhoz.
Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2011. február 9-i 
ülésén megtárgyalta és 17/2011. (II.09.) sz.  határozatában döntött  arról,  hogy 
támogatja  Varsány  Község  Önkormányzatának  csatlakozási  szándékát,  a 
csatlakozáshoz  azonban  szükséges  a  társulásban  résztvevő  önkormányzatok 
jóváhagyása is.

A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
15/2011.(II.24.) határozata

Ludányhalászi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete  jóváhagyja  Varsány  Község 
Önkormányzatának  mozgókönyvtári  szolgáltatáshoz 
történő  csatlakozását.  A  módosítással  egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást változtatás 
nélkül elfogadja.
Felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt  a 
módosított Társulási Megállapodás aláírására.

Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Kovács Imre polgármester

    Kereszti Márta jegyző

5.2. A kerékpártúra időpontja az előre meghirdetett időponttal szemben március 
26-án lesz.

5.3. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett „A 
pedagógiai  módszertani  reformot  támogató  informatikai  infrastruktúra 
fejlesztése” évi pályázathoz az önkormányzat 6.093.660 Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyert, 5 éves fenntartási kötelezettséggel.

5.4. Az általános iskola – nyolc évfolyamnál  kevesebb évfolyammal  működő 
önálló  általános  iskolaként  történő  továbbműködtetésére  az  Oktatási  Hivatal 
által kiadott engedély 2011-ben lejár.



A fenntartónak március 15-ig kell  megkérnie  a továbbműködéshez szükséges 
engedély meghosszabbítását.

A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
16/2011.(II.24.) határozata

A  képviselő-testület  kérelmet  nyújt  be  az  Oktatási 
Hivatal  Észak-Magyarországi  Regionális 
Igazgatóságához a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
és  Napköziotthonos  Óvoda  továbbműködésének 
hatósági engedélyéhez.

Határidő: 2011. március 15.
Felelős: Kovács Imre polgármester

5.5. A testvértelepülési találkozóra az erdélyi Csíkszentlélek település képviselő-
testületét  a  Ludányhalászi  képviselő-testület  tagjai  személyesen  szeretnék 
meghívni:  Az  anyagi  lehetőségeink  csak  4  fő  részére  biztosítják  az  ellátás 
térítését. Az utazás időpontja 2011. április 7-10.

5.6. A nagycsaládosoknak felajánlott két szolgálati lakás közül az egyiket már 
elfoglalták, a másik család azonban nem igénylik így azt újbóli meghirdetésre 
javasolja.
A testület a javaslattal egyhangúan egyetértett.

5.7. Az  iskola  melletti  szolgálati  lakásokból  az  egyik  március  1-től 
nyugdíjbavonulás miatt megüresedik.
A vizesblokkot mindkét lakásnál rendbe kell tenni ennek költsége 300-400 e Ft, 
lakásonként, ez a feladat költségvetés készítésekor még nem merült fel.

A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
17/2011.(II.24.) határozata

A képviselő-testület a Rákóczi út 119. szám alatti két 
önkormányzati  lakás vizesblokk felújítási munkáira a 
2011. évi költségvetésben 800 ezer Ft-ot irányoz elő.



A  testület  utasítja  a  polgármestert,  az  előirányzat 
átcsoportosítást és a költségvetési rendelet módosítást 
készítse el.

Felelős: Kovács Imre polgármester
Határidő: Értelemszerűen

5.8 Kovács  Imre  polgármester  a  Falunapi  rendezvények  lebonyolításában  a 
vendéglátás területén az eddigi gyakorlattól eltérően a főzést és a kiszolgálást 
javasolja vállalkozónak kiadni.

Több kérdés, észrevétel nem lévén a polgármester az ülést bezárta

Kovács Imre Kereszti Márta
polgármester      jegyző



Községi Önkormányzat képviselő-testülete
L u d á n y h a l á s z i
2011. év 2. sz.

2011. február  24-én megtartott ülés
j e g y z ő k ö n y v e


