Jegyzőkönyv
a képviselő-testület 2012. május 31-én megtartott nyílt üléséről
2. Napirend: Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat munkájáról
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (II. és III. sz. melléklet)
Kérdés, észrevétel, hozzászólás
Bódiné Fenyvesi Mónika képviselő
Az előterjesztésben szerepel, hogy a hiányzó tanulók esetében a családi pótlék
felfüggesztésre kerül. Mi történik az így ki nem fizetett családi pótlékkal?
Kereszti Márta jegyző válasza
A családi pótlék felfüggesztése során lefolytatott eljárásban, meg kell vizsgálni,
hogy a gyermek részesül-e rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. Ha
részesül, akkor a családi pótlék részére természetbeni ellátásként kerül
megállapításra. A kirendelt eseti gondnok a pénzfelhasználási tervben
rögzítettek szerint költheti el az összeget, melyről számadást kell készítenie.
Abban az esetben, ha a gyermek nem részesül rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben, a családi pótlék egy elkülönített családtámogatási
folyószámlán gyűlik. Ha a felülvizsgálat időszakában a tanuló egy órát sem
mulasztott, akkor a családtámogatási folyószámlán felgyülemlett összeget a
felfüggesztés időtartamával megegyező hónapig természetbeni ellátásként kell
biztosítani.
Brunda József alpolgármester
Az előterjesztés nagyon részletes és alapos munka. Az összegzésben helyesen
került megfogalmazásra, mi a dolog a „ rákfenéje”
Ez nemcsak a településünkön hanem az egész társadalom problémája, a
kormányzatnak is lépéséket kellene tenni.
Czímre Vera családgondozó
A szolgálat tevékenysége nem egy látványtevékenység. A fejlesztésekre
rendelkezésre álló források rendkívül szűkösek.
A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
55/2012.(V.31.) határozata
A képviselő-testület a gyermekjóléti szolgálat 2011. évi
munkájáról szóló beszámolót a II. sz. melléklet szerinti
tartalommal, a családsegítő szolgálat 2011. évi munkájáról
szóló beszámolót a III. sz. melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.
3. Napirend: Beszámoló a gyámügyi igazgatási tevékenységről
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (IV. sz. melléklet)
Kérdés, észrevétel hozzászólás nem volt.
A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
56/2012.(V.31.) határozata
A képviselő-testület a gyámügyi igazgatási tevékenységről
szóló beszámolót a IV. sz. melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.
4. Napirend: Szociális étkeztetés szakmai programja
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte VI. sz. melléklet.
Kereszti Márta jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a Ludányhalászi Község
Önkormányzatának fenntartásában működő étkeztetés szociális alapszolgáltatás
tekintetében hatósági ellenőrzést végzett, melynek során megállapításra kerül,
hogy az étkeztetésre vonatkozó szakmai program felülvizsgálata szükséges a
hatályos jogszabályoknak megfelelően.
A szakmai program – mely az előterjesztés mellékletét képezi – módosítása,
aktualizálása megtörtént, a módszertani intézmény szakvéleményében foglaltak
figyelembe vételével.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
92/B. § (1) bekezdés c) pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmény fenntartójának jóvá kell hagynia az intézmény szakmai programját.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az étkeztetés szakmai
programjának jóváhagyására.
A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
57/2012.(V.31.) határozata
A képviselő-testület a szociális étkeztetés szakmai
programjára vonatkozó előterjesztést az V. sz. melléklet
szerinti tartalommal elfogadja.
5.Napirend: Útpályázat – önerő
Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet:
- az Állami Közút pályázatot nyert a településen áthaladó út felújítására
- a pályázat nem tartalmazza a Ludányhalászi helységjelző tábla és az
Endrefalvi összekötő út közötti kb. 200 FM közötti szakaszt
- az út felújításához kapcsolódóan megoldásra váró feladat lenne a
Szociális Otthon előtti kiszélesített útszakasz esetében a csapadékvíz
elvezetés megoldása
- a Rákóczi út 91. - a Rákóczi út 65. szám előtti ingatlanoknál nem
található áteresz, itt is esőgyűjtőket kellene kialakítani, ami tisztítható.
- a fent két nem pályázott részt is megcsinálják, de arra az önkormányzattól
támogatást kérnek
A testületnek most egy elvi állásfoglalást kellene kialakítani és felhatalmazni a
polgármestert, hogy ha a tervezési szakaszba érnek, akkor közösségi érdekekre
hivatkozva kérje a fenti két területen a zárt csapadékvíz elvezetés, és
esőösszegyűjtő kialakítását.
A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
58/2012.(V.31.) határozata
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
Állami Közútkezelővel felvegye a kapcsolatot és próbáljon
lehetőséget keresni
- Szociális Otthon előtti kiszélesített útszakasz esetében a
csapadékvíz elvezetés megoldására valamint,
- a Rákóczi út 91. - a Rákóczi út 65. szám alatti ingatlanok
előtt esőgyűjtők kialakítására,
az útfelújításához kapcsolódó beruházás során.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kovács Imre polgármester
6. Napirend: Falunapi teendők
Kovács Imre polgármester a falunapi előkészületekről az alábbiak szerint
tájékoztatja a testületet:
- a vártnál több focicsapat jelentkezett be a meghirdetett bajnokságra
- az elszármazottak találkozójánál várhatóan helyhiány lesz
- az osztálytalálkozóhoz egyes évfolyamoknak az asztaloknál ki lesznek
jelölve a helyek
7. Napirend: Egyebek
7.1 Kovács Imre polgármester ismerteti Fabula Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény kérelmét.
A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
59/2012.(V.31.) határozata
A Ludányhalászi Községi Önkormányzat hozzájárul, hogy a
Fabula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3533
Miskolc, Olvasztár út 1.), hogy a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában kiegészítő oktatást folytasson grafika
szakon.
A képviselő-testület hozzájárul, hogy Kovács Klára igazgató
a bérleti szerződést a Fabula Alapfokú Művészetoktatási

Intézménnyel megkösse és nyilatkozik, hogy az
intézményvetetőt az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal
való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 14/2012. (IV.27.)
önkormányzati rendelet hatalmazza fel.
A bérbeadás az intézmény alapfeladatának ellátását nem
korlátozhatja, az csakis a feladatellátás színvonalának
megtartása vagy javítása mellett történhet.
7.2. Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzatnak
a falunapi rendezvényre más önkormányzatoktól is kell sátort bérelni. Ezekért a
sátrakért nem kell fizetni, de alkalomadtán vissza kell adni. Mivel az
önkormányzatnak nincs sátor, ezt én csak a vállalkozásból tudom visszaadni, így
ezt az önkormányzatnak le kell majd számlázni.
Több kérdés, észrevétel nem lévén a polgármester az ülést bezárta.
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