
Jegyzőkönyv 

a képviselő-testület 2011. szeptember 15-én megtartott nyílt üléséről 

 

2. Napirend:  

a) Tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt 

támogatásokról 

b) A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 

c) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítése 

 

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte (II., III., és IV. sz. melléklet) 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás 

 

Végh Imre képviselő 

A dologi kiadások elmaradása csak látszólagos hiszen vannak kiadások, 

amelyek csak a második félévben jelentkeznek. 

 

Ádám Norbert képviselő 

Az előterjesztés részletes jól áttekinthető 

 

Bódiné Fenyvesi Mónika képviselő 

A kiadások egyik jelentős részét a szociális kiadások teszik ki. 

 

Sútor Csaba képviselő 

A köztemetésre kifizetett költségeknél fokozottan kell figyelni arra, hogy ezek a 

költségek megtérüljenek. 

 

A képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet illetve 

határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

13/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi 

költségvetéséről szóló 1/2011.(II.04.) önkormányzati 

rendelet módosítására a III. sz. melléklet szerinti 

rendeletet alkotja. 

 

 

 

 

 

 

 



Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

81/2011.(IX.15.) határozata 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi 

költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló 

tájékoztatást a IV. sz. melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

3. Napirend: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatához csatlakozás 

 

Kovács Imre polgármester ismerteti a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi kiírási feltételeket. 

 

A képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

82/2011.(IX.15.) határozata 

     

1. Ludányhalászi Községi Önkormányzat csatlakozni 

kíván a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, 

illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpáyázat 

2012. évi fordulójához. 

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, 

valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2012. évi fordulójának Általános Szerződési 

Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, 

hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 

önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 

továbbítása során maradéktalanul az Általános 

Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően 

jár el. 

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulója keretében a 

beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott 

döntését a Wekerle Sándor Alapkezelő által 

üzemeltetett internet címen elérhető elektronikus 

adatbázisban rögzíti. 



A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

nyilatkozatot aláírja. 

4. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a 

csatolandó okiratnak a felsorolását, illetve az 

elbírálásánál figyelembe vehető szempontokat. 

a.) A pályázónak szociális rászorultsága igazolására 

pályázata kötelező mellékleteként az alábbi okiratokat 

kell csatolnia: 

 A családban eltartott gyermekek száma 

 Más eltartottak száma 

 Saját, vagy családtagok közül folyamatos ellátást 

igénylő betegségéről , rokkantságáról szóló 

orvosi igazolás 

 Kollégiumi ellátásról, vagy elutasításról szóló 

igazolás 

b.) A pályázatok elbírálása során előnyt élvez az a 

pályázó, aki: 

 Árva, vagy félárva 

 Családjában élő eltartottak száma három, vagy 

annál több 

 Gyermeket nevel 

 Egyedül neveli gyermekét 

 Tartós betegségben szenved, rokkant, vagy a 

családban folyamatos ellátást igénylő beteg, 

vagy rokkant személy van 

 Eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi 

nyugdíjban részesül 

 Állandó lakóhelyén kívül intézményben tanul 

 Nem részesül kollégiumi ellátásban 

5. A testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázati 

kiírást a helyben szokásos módon tegye közzé. 

 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

Határidő: 2011. október 17. 

 

4. Napirend: A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi 

szabályozásáról szóló 9/2003.(IX.04.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte (V. és VI. sz. melléklet) 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 



Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

14/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete 

 

A képviselő-testület a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásról helyi szabályozásáról szóló 

9/2003.(IX.04.) sz. rendelet módosítására az V. sz. 

melléklet szerinti rendeletet alkotja. 

 

5.Napirend: Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 

Társulási megállapodásának és mellékleteinek módosítása 

 

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

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

83/2011.(IX.15.) határozata 

 

Ludányhalászi Önkormányzata Képviselő-testületének 

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Szécsény 

Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 

Társulási megállapodásának és mellékleteinek 

módosítását. 

Utasítja a jegyzőt a határozat munkaszervezet részére 

történő megküldésére. 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 

módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

 

6. Napirend: Beiskolázási támogatás összegének megállapítása 

 

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a 2011. évi költségvetésben a 

középfokú tanulmányokat folytatók támogatására címen 200.000 Ft került 

megtervezésre. A várható létszámot figyelembe véve idén is 4.000 Ft/fő 

összeget javasol ezen, támogatási formára meghatározni. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 



Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

84/2011.(IX.15.) határozata 

 

A képviselő-testület a gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályozásáról szóló többször módosított 

10/2003.(IX.05.) rendelet 14.§-a alapján a 

középiskolások részére 4.000 Ft/tanév beiskolázási 

támogatást állapít meg. 

A testület utasítja a jegyzőt, a költségvetésben 

tervezett beiskolázási támogatás terhére a kifizetésről 

intézkedjen. 

A határozatokról az érintetteket a Ket. Szabályai 

szerint szerkesztett egyedi határozattal értesíteni kell. 

 

Felelős: Kereszti Márta jegyző 

Határidő: értelemszerűen 

 

7. Napirend: A helyi hulladékgazdálkodásról valamint a település 

köztisztaságának fenntartásáról szóló 14/2004.(XII.31.) rendelet módosítása 

 

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte (VII. és VIII. sz. melléklet) 

 

A testület az előterjesztést elfogadta és egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete 

 

A képviselő-testület a helyi hulladékgazdálkodásról 

valamint a település köztisztaságának fenntartásáról 

szóló 14/2004.(XII.31) rendelet módosítására a VIII. 

sz. melléklet szerinti rendeletet alkotja. 

 

8. Napirend: Egyebek 

 

Kovács Imre polgármester és a képviselő-testületi tagok pontosítják a 2011. 

szeptember 22-24-ig tartó rendezvénysorozat részleteit 

 

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 10. sz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011. szeptember 15-én megtartott ülés 

j e g y z ő k ö n y v e 

 

 
 


