
Jegyzőkönyv 

a képviselő-testület 2011. december 01-jén megtartott nyílt üléséről 

 

3. Napirend: Rendeletalkotás a házasság, valamint a bejegyzett élettársi 

kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötéséről, létesítéséről, illetve a 

munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéséről 
 

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

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

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

rendeletet alkotta: 

 

   Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   16/2011.(XII.02.) önkormányzati rendelete 

 

 A képviselő-testület a házasság, valamint a   bejegyzett 

élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötéséről, 

létesítéséről, illetve a munkaidőn kívül történő házasságkötés 

és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a 

többletszolgáltatás ellentételezéséről a III. sz. melléklet szerinti 

rendeletet alkotja. 

 

4. Napirend:  2012. évi víz – és csatornadíj megállapítása 

 

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (IV. – V. sz. melléklet) 

 

Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy 2008 évtől az ivóvíz-és 

csatornaszolgáltatást a településen az Észak-magyarországi Regionális 

Vízművek Zrt. végzi. A képviselő-testület a 21/2007.(12.22.) rendeletében 

elfogadta a 2008 – 2010. évi szolgáltatási díjakat, illetve ebben a rendeletben 

került előírásra,, hogy a 2011. és 2012. évben a díjak maximuma a KSH által 

jelzett inflációs indexnek megfelelően kerülnek változtatásra. A szolgáltató által 

javasolt díjakhoz készített kalkulációban a növekedés mértéke a 2012. évi 

várható inflációval egyező, így javasolja elfogadását. 

 

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

rendeletet alkotta. 

    Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

    Képviselő-testületének 

    17/2011.(XII.02.) önkormányzati rendelete 

 



A képviselő-testület a 2012. évi víz – és 

szennyvízszolgáltatás hatósági áráról az V. sz. 

melléklet szerinti rendeletet alkotja. 

 

 

 5.Napirend: A 2012. évi belső ellenőrzési terv 

 

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

 

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

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

124/2011.(XII.01.) határozata 

 

 A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi belső   

ellenőrzési tervét a II. sz. melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

 

6. Napirend: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése 

  - Kossuth út 7. szám alatti ingatlan értékesítése 

 

Kovács Imre tájékoztatja a testületet, hogy az értékbecslő a Kossuth úti ingatlant 

6,2 M Ft-ra javasolja értékesíteni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás. 

 

Végh Imre képviselő 

A településen nagyon sok az üres lakás, ha mindenképpen értékesíteni akarjuk 

akkor 5 M Ft a reális ár. 

 

Sútor Csaba képviselő 

A felújítást követően az ingatlanon belülről egy nagyon jó színvonalú lakás lett 

az 5 M Ft-ot reálisnak tartja. 

 

Brunda József alpolgármester 

Nem szabad az értékbecslő által megállapított ár alá menni támadási felületet 

adhat, és ebből még lehet alkudni. 

Az értékbecslő által megállapított 6,2 M Ft-ot javasolja elfogadni. 

 

A testület a javaslatot elfogadta és egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 



Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

125/2011.(XII.01.) határozata 

 

A képviselő-testület a Ludányhalászi, Kossuth út 7. szám 

alatti (hrsz:247/1) önkormányzati lakást értékestésre kijelöli, 

és az eladási árat 6,2 M Ft-ban állapítja meg. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

értékesítéshez kapcsolódó intézkedést tegye meg. 

 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

7. Napirend: Az önkormányzat költségvetésének I-III. negyedévi teljesítése 

 

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

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás. 

 

 

Brunda József alpolgármester 

A 9. sz. melléklet dologi kiadások  teljesítés oszlopa nem került kitöltésre, a 4. 

sz. melléklet 31. sorában a teljesítés oszlopba szerepel adat. 

 

Szeles Marianna képviselő 

Az Egészségügyi Centrumnak a tervezett támogatás még nem került átutalásra. 

Mi ennek az oka? 

 

Kovács Imre polgármester 

Az intézmény hitelt vett fel a likviditási gondjai megoldására. 

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

                                 126/2011.(XII.01.) határozata 
 

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi 

költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről szóló 

tájékoztatást a VII. sz. melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

A képviselő-testület az ülést közmeghallgatás keretében a Művelődési Házban 

folytatta. 

 



Községi Önkormányzat képviselő-testülete 

L u d á n y h a l á s z i 

2011. év 12. sz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011. december 1-jén megtartott ülés 

j e g y z ő k ö n y v e 

 
 


