
Jegyzőkönyv 

 

Készült: A Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. 

május 19-én megtartott rendkívüli testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: Kovács Imre polgármester és 6 fő települési képviselő. 

 

Kovács Imre üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes 

azt megnyitja. 

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 

 

1. Napirend: Az étkezési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjakról 

szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Kereszti Márta jegyző 

 

2. Napirend: „Testvér-települési” rendezvénysorozat 

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester 

 

 

 

1. Napirend: Az étkezési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjakról 

szóló rendelet módosítása 

(Rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi I. sz. melléklet) 

 

Kereszti Márta jegyző tájékoztatja a testületet, hogy Szécsény Város 

Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a személyes gondoskodásról szóló 

rendeletet. A rendelet esetében a házi segítségnyújtás díja: 80 Ft/óra, a 

jelzőrendszeres ház segítségnyújtás díja: 20 Ft/nap. A rendeletben meghatározott 

kedvezményeket is  figyelembevéve az összes ellátott által fizetendő térítési díj 

éves szinten 

- házi segítségnyújtásnál 55.000 Ft 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál 62.000 Ft 

 

Az előző években a képviselő-testület ezen térítési díjak fizetését az érintettől a 

szociális segélykeret tervéhez átvállalta, javasolja továbbra is ezt a gyakorlatot 

megtartani. 

 

A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi 

rendelet alkotta: 

 

 

 



 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

10/2011. (V.20.) önkormányzati rendelete 

 

A képviselő-testület az étkezési ellátás 

nyersanyagköltségeiről és térítési díjakról szóló 

5/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosítására 

a I. sz. melléklet szerinti rendeletet alkotja. 

 
2. Napirend: „Testvér-települési” rendezvénysorozat 

Kovács Imre polgármester ismerteti a 2011. június 2-4-ig megrendezésre kerülő 

testvértelepülési találkozó programját: 

- 2011. június 2. – csütörtök – a délelőtti program a településekről érkezett 

vállalkozók bemutatkozása. Az ebédet követően a település 

intézményeinek üzemeinek, műemlékeinek megtekintése 

- 2011. június 3. – péntek – két program zajlik párhuzamosa az egyik a 

polgármesterek és képviselő-testületi tagok találkozója, a másik az 

iskolaigazgatók, tanárok találkozója 

- 2011. június 4. – szombat – ekkor kerülne aláírásra ünnepélyes keretek 

között a testvértelepülésekkel kötendő együttműködési megállapodás, 

valamint a falunapi rendezvények, illetve ünnepi szentmise a 

testvértelepülések lakóiért és a 2010. évi árvíz során anyagi segítséget 

nyújtókért. 

 

A programok felelősei: 

- horgászverseny: Brunda József 

- foci bajnokság: Végh Zoltán és Mosó Zoltán 

- főzés: Szeles Marianna, Brunda József 

- ping-pong verseny: Puszta Gergely 

- vállalkozók bemutatása: Bódiné Fenyvesi Mónika 

- a vendégek kalauzolása az intézményekbe: Kovács Krisztián 

- tombola: Kovács Gáborné, Nagy András Róbertné 

- az egyes helyszíneken a berendezés biztosítása: Sútor Csaba 

- a szombati programok narrátora: Ádám Norbert 

 

A szombati napon a rendezvény ideje alatt 

- 12.00-17.00-ig véradás az Európai Önkéntes Szolgálat jegyében 

- Nosztalgia fényképtárlat a régi Ludányhalásziról 

- Általános iskola kiállítása 

- Kiállítás a szociális otthon gondozottjainak alkotásaiból 

- Helyi vállalkozók bemutatkozása 



A gyermekeknek: dodgem, lévár, kisvidámpark, lufi vásár, büfé-és 

édességárusítás 

 

 

 

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 5. sz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011. május 19-én megtartott rendkívüli ülés 

j e g y z ő k ö n y v e 

 

 

 


