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Jegyz6kiinYv

K6sziilt: Lud6nyhar6szi Kozs6gi onkorminyzat K6pvisel6-testtilet6nek 2017' julius

26-enmegtartott rendkiviili i'i16s6rol'

Jelen vannak: Kov6cs Imre polg6rmester

Brunda J6zsef alPolg6rmester

Ad6m Norbert k6Pvisel6

B6din6 FenYvesi Monika k6Pvisel6

Sftor Csaba k6Pvisel6

V6gh Imre GergelY kdPviselo

Kereszti M6rta iegYzo

Kov6cs Imre iidvozli a megjelenteket, meg6tlapitja, hogy az il6s hathtozatk6pes' azt

megnyitja.

A testi.ilet egyhangu 6 igen szavazartar azal6bbi napirendi pontokat thrgyalia:

1. Na!,rend: T6j6ko zta!6s 7 sportegyesiilet 2015'2016 6vi tev6kenys6g6r6l'

elsz6mol6s a 2015- 2016.6vi iinkor milnyzati tfmogatissal

Eloterj eszt6 : V6gh Tam6s Sportegyestilet elnoke

2. Napirend z Plllyimat szociilis c6hi tiizel6anyag v6s6rl6shoz kapcsol6d6

kieg6szit6 t6 mogatisra
Et6terjeszto: Kov6cs Imre polg6rmester

3. Napirend : R6k6czi it llg I c iinkorm6 ny zati lak6s fehijitfsi k6relem

ffit.tj 
"trto' 

Kov6cs Imre polg6rmester

4. Napirend: A sziireti rendezv6ny el6k6szit6se

ffiterjioto' Kov6cs Imre Polg6rmester

Napirendi Pontok t6rsvalfsa

1../napirend:T6j6koztat6slSportegyesiilet20|5.20|66vitev6kenys6g6r6l'
elsz6mol6sa20t5-20l6.6vitinkorm6nyzatit6mogat6ssal
ir6sos el6terjeszt6s a meghivo mell6klet6i k6pezte' (I'-II' sz' melldklet)



Brunda J6zsef alpol g6rmestqr

Az egyesi,il.t ,uuffiil*rkod6se nem biztositott ha avezet'6 huzamosabb ideig nem

tartozkodik itthon.

V6gh Imre k6pvisel6
A csapat nemhom azelv6rt eredm6nyeket, Fel kell tenni a k6rd6st van-e igy 6rtelme?

Kov6cs Imre Polg6rmester
pozitivumkdnt kell elmondani, hogy a j6t6kos lerszilmminden meccsen meg volt.

Sutor Csaba k6pviselo

@ ember mindig ott van amerkoz6seken.

A k6pviselo-testulet egyhangu 6 igen szavazattal az alilbbihathrozatothozta:

Lud6nvhaklszi Kiizs6si Onko rm6nvzat

K6 pvi s el6- testii I et6 n e k
4612017 . (YI1.26.\ hathrozata

Lud6nyhal6szi Kozs6gi onkorm6nyzat Kepviselo-testiilete a

Sporregyesiitet 2015-;016 .6vi mulod6s6r6l 6s 2015-2016'6vi

onkorm6nyzatit6mogat6s elsz6mol6s6rol sz6l6 jelent6st azI' 6s a II'

sz. mell6klet szerinti tartalommal elfo gadj a'

2. napirend: Piiyl,,at szoci6lis c6hi ttizeloanyag v6s6rl6shoz kapcsol6d6

kieg6szit6 t6mogat6sra
itar"* .fOterjeszt6s a meghiv6 mell6kl etetkeperte' (III' sz' mell6klet)

K6rd6s, 6szrev6te l, hozzasz6las

A k6pviselo-testi.ilet egyhangu 6 igen szavazaltal azal6bbi halfurozatothozLa:

6nvhal6szi Kiizs6si Onkorm6n

K6 pvi se L6-tes tiilet6n e k
4712017 " (Y11.26.\ hatSrozata

Lud6nyhal6szi Kiizs6gi onkorm6nyzat K6pvisel-6_-Etliil:t'

Magyaro rsz6g 2017. 6vi kozponti koltsegvet6s6r6l szol6 2016' 6vi

XC. torv6ny 3. me116klet"I.g. pontja szetint a helyi dnkormlnyzatok

szoci6lis c6lu lizeloanyag vfishrlSsfrhoz kapcsol6d6 kieg6szito

ttmogatasa jogcimen, a teitigyminiszter 6ltal kiirt ptiyftzat alapifun

szoci6lis celu tizifa vttsinlasanoz kapcsolodo 172 mr mennyis6gu

thmogatirsi ig6nYt nYujt be'



3. napirend: Rrik6czi it llg/C iinkormfnyzati lakSs fehijftisi k6relem

Kov6cs Imre polg6rmester ismerteti a kdrelmet ( IV.sz. melldklet)

A kdpviselo-testtilet egyhangri 6 igen szavazattal az al6bbi hatdrozatothozta:

Ludinvhaliszi Kiizs6ei Onkorm6nvzat
K6pvisel6-testiilet6nek
48 12017 . (YlI.2 6,\ hat6r ozata

4 K6pviselo-testiilet nyilatkozik, hogy Lud6nyhal6szi Kozs6gi
Onkorm6nyzat a rendeletben el6irt feltdteleket vill alja, a szoci6lis
cdlir tizifitban r6szesiil6t6l ellenszolgdltatist nem kdr, valamint a
titmogaths igdnybevetelehez sztiksdges 218440,- Ft cinrdszt ds
felmeriil6 szilllititsi koltsdgeket a 2017. 6vi kdlts6gvet6si terhdre
biztosida.

Hat6rido:. azonnal
Felel6s: Kov6cs Imre polg6rmester

Lud6nyhalilszi Kozs6g i Onko rmtny zat K6pv i s e I 6 -te stri lete ho zzi$ itrul, ho gy
Lucza MSrta a 3188 Lud6nyhalilszi, Rdkoczi rit llglc szdm alatti
onkorm6nyzati lak6sban a konyh6ban 6s az emeleti szob6ban a radi6torokat
lecser6lje.

A berl6 6ltal elv6gzett munk6k koltsdg6b6l 80.000,- Ft-ot a bemutatott 6s
kolaud6lt szhmlitk alapjiln a lakbdrbe betudhat.

A kdpvisel6testtilet felhatalmazza a polg6rmestert a meg6llapod6s
megkdtdsdre.

Hattr rdo : 6rtel em szeriien
Felel6s: Kov6cs Imre polg6rmester



JBI.,,ENLETI iV

A 2017, j rili us 26-6n megtartott onkorm 6ny zati
k6pviselo-testtileti til6sr6l

1.

2.

a

4.

5.

6.

7.

Me ghtvottak, v endd ge k :

Kereszti Mirta jegyzo

V6gh Tam6s sportegyesiileti elncik

KovScs Imre polg6rmester

Brunda J6zsef alpolg6rmester

Aaa- Norbert k6pvisel6

B6dind Fenyvesi M6nika k6pviselo

Sutor Csaba k6pvisel6

Szeles Marianna k6pvisel6

V6gh Imre Gergely k6pviselo

\
I



L u d dny h a I d s zi K A a d g i () n k o r m dny zat P o I g dr me s t e r e
Lud6nvhal6szi. R6koczi tt 69.

Meghfv6

Ertesitem, hogy a Magyarorszfryhelyi onkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXXIX. tv.
44. $-a alapj6n a k6pviselo-testtlet rendkiviili [l6s6t

2017. irilius ?6. (szerda)
17 6rfra iisszehivom

Az iil6s helye: Polgirmesteri Hivatal Ludrinyhaliszi

Napirendi iavaslat:

1. Napirendz Tijfikoztatis ^ Sportegyesiilet 2015-2016 6vi tev6kenys6g6r6l,
elszdmolds a 2015-2016. 6vi iinkorm:inyzati timogatdssal
Eloteqi eszt-o : V6gh Tam6s Sportegyesrilet elndke

2. Napirendz I'filyfzat szocidlis c6hi tiizel6anyag vrisfrlishoz kapcsol6d6
kieg6szit6 tf mogatdsra
El6terj esztS: Koviics Imre polg6rmester

3. Napirend: Rrik6czi fit ll9/C iinkormfnyzati lakrls fehijitdsi k6relem
Eloterj eszto: Kovtics Imre polg6rmester

4. Napirend: A sziireti rendezv6ny el6k6szit6se
El6terj eszto : Kovrics Imre polg6rmester

A Kdpviselo-testiilet iil6sdre tisztelettel meghivom , r€szvdtellre felt6tleni.il sz6mftok.

Lud6nyhal6szi, 2017. jrilius 2 1 .



[.s2. mell6klet

Beszdmolf
u Ludtinyhultiszi Sportegyesiilet 20 I 5. dvi tevdkenysdgdrfl

42015. 6vben atavaszi szezonban 11 meccset j6tszott a csapat, ebb6l 9 veres6g 6s
2 dontetlen meccs vaIt. Az oszi szezonban szint6n 11 fordul6 volt, melyb6l 10
veres6g, I dontetlen meccs volt, igy a 12 benevezett csapatb6l sajnos az utols6
helyen vegezti.ink.

G azd as d s i-p dnziiev i h e lv ze t :

2015. janu6r l-j6n nyit6 egyenlegi.ink 1.793,-Ft volt. Ebben az 6vben piiyivatbol
nem szdrmazott bev6teltink, csak a tagdijbol, valamint a Luddnyhaliszi Kozsdgi
Onkorm6 ny zattol kap ott 2 0 0. 0 0 0, -Ft t6mo gat5sb6l.
Az onkormdnyzattol kapott tilmogatilsbol fedeztiik a sportorvost, melynek kdlts6ge
66.000,-Ft volt, a nevezdst, melyre 12.000,-Ft-ot utaltunk 6t, a
versenyengeddlyeket, mely 13.000,-Ft volt, a versenyeztet6si dijakat, ami 37.200
Ft-ba keriilt. Tov6bbd az idegen pdlyan megrendezett m6rk6z6sek helyszinre
utazdsdnak g6pkocsi kolts6gt6rit6sdt, mely 12.000 Ft volt. A takar6kszovetkezetn6l
vezetett szdmlink ut6n 19.000,-Ft kenilt levon6sra.
A 2014-ben megval6sult labdafog6 h6lo 6pit6se pSlyinathoz kapcsolodoan az
Emberi Er6forr6s Miniszt6riuma reszere visszautal6sra kertilt 16.000,-Ft
penzmaradv6ny.
A titmogatits fennmaradt r6sz6bol egy6b bankkolts6get, postakolts6get,
nyomtatv6nyok v 6sdrl 6sdt fedeztiik.

Atavaszi szezonvdge>ztevel V6gh Zoltirn Istv6n lemondott sportelnoki tiszts6g6r6l.
Egyezleteseket kovetSen szemdlyemet javasolt6k a pozici6ra, melyet v6gtil
elfogadtam, hiszen egy6bk6nt is a csapatban j6tszom.

K6rem a K6pvisel6-testiiletet, hogy fogadja el a besz6mol6t, 6s javaslataikat,
1szrev lteleiket tegy6k meg.

V6gh Tam6s
sportelnok

Lud6nyhalilszi, 20 1 6 . j unius 22.



II.sz. mell6klet

Beszf mol6 a Luddnyhalfszi Sportegyesiilet 2016. 6vi
tev6kenys6g6rril

Tisztelt Kdpvisel6-testi.ilet sajnos a munk6m miatt nem tudom szem6lyesen megtartani a

besz6molot. K6rem eztnrizzel el nekem.

A2016. evben a tavaszi szezonban I I meccset jtrtszott a csapat ebbol 10 veresdg 6s I
dontetlen meccs volt. Az oszi szezonban szintdn l1 fordul6 volt,melybol 8 veresdg 2

dcjntetlen 6s 1 gyozelemmel z6rult. Sajnos igy is csak a 12. helyen z|rtuk a bajnoks6got.

Gazdasdsi-p6nziisyi helyzet:

20l6.1anudr l-jdn nyito egyenlegiink 5.355,-Ft volt. Ebben az6vbenpiiyazatb6l nem

szttrmazott bevdteltink,csilk a tagdijbol,valamint a Lud6nyhal6szi Kdzs6gi Onkormdnyzatt6l
kapott 1 50.000,-Ft t6mogat6sb6l.

Az onkormdnyzati t6mogat6sb6l fedeztiik a sportorvost,melynek koltsdge 59.000,-Ft volt, a

nevezdst, melyre 1 1.000,-Ft-ot utaltunk 6t, a versenyengeddlyeket, ami 34.100,-Ft-ba kertilt.
Tov6bb6 a pdlyahitelesitds 2.000,-Ft, az i.ltigazol6si koltsdg 2.500,-Ft,a Megyei Magyar Kupa
indulfs 4.100,-Ft volt. A takar6kszdvetkezetn6l vezetett sz6ml6nk vtin22.000.-Ft kertilt
levondsra.

A t6mogat6s fennmaradt rdszdbol egy6b bankoltseget, postakoltsdget, nyomtatv6nyok
v6s6rl6s6t fedezttik.

K6rem a Kdpviselo-testtiletet, Hogy fogadja el abeszdmol6t, 6s javaslataikat, lszreveteleiket
tegydk meg.

Ludanyhal6szi, 2017 -06-25

V6gh Tam6s sk.

Sportelnok



III. mell6klet

El6terjeszt6s a telepiil6si iinkormrlnyzatok szocirilis c61i ttizel6anyag vdsrirlisrihoz
kapcsokidri kiegdszft 6 t6mogat6s6ra

Tisztelet K6pvisel6-testiilet!
A beliigyminisztdrium palyazatot hirdet teleptildsi 6nkorm6nyzatok szoci6lis c61i tiizelo anyag
vds6rl6s6hoz kapcsolod6 kieg6szito t6mo ga tir;fu a.
A tSmogatdsta az 5000 f6 lakossdgszdmot meg nem halad6 teleprildsi cinkorm6nyzatok
palydzhatnak. Az onkorm6nyzatok egy fajta tizellanyag 

^"giiltutlilsfthoz 
ig6nyelhet

t6mogat6st.
Kemdnylombos tizifa ig6nyldse esetdn az onkormiinyzat legfeljebb 2m3lell6tott tiizifa
mennyisdget igdnyelhet. Lagy lombos t;dlzifa igdnyl6se eset6n az Onkormanyzat legfeljebb 3
m'/ell6tott tizifa mennyis6get ig6nyelhet. Barnak oszdn ig6nyl6se esetdn az onkorminyzat
I e gfe lj ebb 6 ql ellatott szdn mennyi sd g et i g6nye lhet.
At6mogat6s m6rt6ke:
Kemdny lombos fafajta esetdben 14 000 Ft/erdei m3+iifa, l6gy lombos fafajta esetdben 7 500
Ft/erdei m3+afa, sz6n eset6ben 2 500 Ft/q+6fa.

Atirnogatds felhaszn6l6s6nak feltdtele, atdmogatttson feltil kemeny lombos fafajtaeset6ben
I 000 Ft/erdei m3+6fa ,l6gy lombos fafajta esetEben I 000 Ft/erdei m3+Afa , szlneset6ben 500
F tl q+ 6fa m6rt6kti onr6sz v6llal6sa.

A t6mogatdst az a telepiil6si dnkorm6nyzat igenyelheti, amelyik a szoci6lis r6szorults6g 6s a
2017.6vi igenylds r6szletes felt6teleit - legk6s6bb a ti.lzeloanyag megv6s6rl6s6t kcivet6 10.
napon hatalyba l6po * rendeletben szab\lyozza akk6nt, hogy

a) a szocidlis igazgatisrol 6s szocidlis ell6t6sokr6l sz6l6 torv6ny szerinti aktfv korriak
ellftdsdra, id6skorriak jdradektna, vagy - tekintet ndlkiil annak term6szetbeni vagy
pdnzbeli form6ban tortdno nyrijt6s6ra - teleptil6si t6mogat6sra ( e t6mogat6sban
rdszes{il6k koziil ktiloncisen a lakhat6shoz kapcsol6d6 rendszeres kiad6sok visel6s6vel
kapcsolatos tdmogatdsban rdszestilok) i ogosult elonyt 6lv ezzen,

b) a gyermekek vedelmdrol ds a gy6mngyi igazgat6srol sz6lo trjrv6nyben szabtiyozott
halmozottan hdtr6rryos helyzetri gyermeket nevelo csal6d elvezzenelonyt, ds

c) h6ztart6sonkdnt legfeljebb 5mr tizifa vagy 10 q sz6n biztosit6s6ra kertiljd,n sor,
valamint

d) v6llalja, hogy a szoci6lis t:dLzifdban vagy sz6nben r6szesi.ilotol ellenszolgilltatbst nem
kdr.

Ap6ly6zatok elektronikus riigzit6s6nek hatdrideje20lT. augusztus 25. 16.00 6ra
A piiyizatok papir alapon tiirt6n6 beadfsfnak hatrlridej e 2017 . augusztus 28.

Atdmogatttst a Kedvezmdnyezett +l- 5% elfogadott tur6shat6rir, 6tlagosan 100cm hosszri 5-35
cm dtmdroju ttizif6nak a fovdrosi 6s a megyei korm6nyhivatal erd6szeti igazgatostrgai 6ltal



nyilv6ntartott erdogazd6lkod6kt6l (tov6bbiakban: erdogazdalkod6) tcirtdno megv6s6rl6sara
fordithatja. Kemdny lombos vastag tizifa esetdben a megv6s6rolt tizifa mennyisdg6nek
legfeljebb S'h-alehet nem kem6ny lombos fajokbol sz6rmaz6 fafajta.
Barnakoszdn v6s6rl6sa eset6n a thmogatdst a Kedvezmlnyezett 20-40 mm 6tm6rdjri
barnak6szdn v6s6rl6s6ra lbrdithatja.
A Kedvezmenyezett a titmogatott mennyis6gndl tdbb trizeloanyagot is v6s6ro1hat, ha a
meghatfitozott minos6gi kdvetelmdnyeknek megfelelo tizeloanyagot a pillyazati kiir6sban
me ghatdr ozott 6rn61 kedv ezobb feltdtelekke I tudj a be szerezni.
A Kedvezmenyezett atttmogatttsb6l v6s6rolttizifit, illetve szenet 2018. febru6r l5-6ig osztja
ki a r6szorul6k resz6re, a t6mogatds teljes dsszegenek penzifrgyi felhaszniiilsa legkesobb 2018.
m6rcius 31-eig tdrtenhet meg.
A tdmogatds fitvetelet 6tv6teli elismerv6ny ki6llit6s6val kell igazolm 2 pllddnyban, melybol
egy pdld6ny a Kedvezmenyezettet, egy pdld6ny a tdmogathsban rdszestiltet illeti meg. Az
6tv6teli elismervdnyben fel kell ttintetni atdmogat6sban r6szesrilt nev6t, atizel6anyagfajt6j6t,
valamint az ifivetel idej6t.
Atizifa, valamint a szen szallit/sdb6l - idedrtve ardszorulokhoz val6 eliuttat6st is - sztrmaz6
koltsdgek a Kedvezm eny ezettet terhelik.
Lud6nyhal6szi tekinteteben a maximum igenyelheto tizifamennyisdge 172 m3.

Lud6nyhal6szi, 2017 .jrilius 26.

{puA
Kov6cs Imre
polg6rmester

Hatitrozatijavaslat

Lud6nyhal6szi Kdzs6gi Onkorm6nyzat Kepviselo-testtilete irgy ddnt, hogy Magyarorszdg
2017. 6vi kozponti koltsdgvet6sdrol szolo 2016. 6vi XC. torv6ny 3. mell6klet I.9. pontja
szerint a helyi cinkorm6nyzatok szoci6lis c,elitijrzellanyag v6s6rl6s6hoz kapcsol6d6 kiegdszit6
t6mogat6sa jogcimen, a beliigyminiszter 6ltal kiirt p|lyazat alapjin szoci6lis celt tizifa
v6s6rl6s6hoz kapcsol6do 172 m' mennyisdgu t6mogat6si igdnyt nyrijt be.

A Kdpviselo-testtilet nyilatkozik, hogy Luddnyhal6szi Kdzsdgi Onkorm6nyzat a rendeletben
eloirt felt6teleket v6llalja, a szoci6lis c6ltt tizifaban rdszesiil6tol ellenszolgiiltattst nem kdr,
valamint a thmogatits igdnybevetel.ehez sziiksdges 218440Ft dnrdszt 6s felmertil6 sz6llit6si
kriltsdgeket a2017 . dvi kolts6gvetdsi tartaldk terhdre biztositja.

Hat6rido: azonnal
Felel6s: Kov6cs Imre polg6rmester



Lucza Mirta
3188 Ludinyhal5szi, Riik6czi 0t 1fg/C,

Ludiinyhaliiszi Kiizsdgi Onkorm6nyzat

K6pvisel6 -testtilete

Luddnyhaliiszi

Riik6czi tit 69.

3188

Td rgv: Onkormd nyzati la kds fel0jitdsi k6relem

IV. sz. meiidkled
:-

Ludii nyhaliiszi, 2OtT . 07 . 17 .

(.\(,,/ /! I !-C,'(

,il6',1'-t i-, t.'(E

ki', r ..c,1 c. ,
i '..... 1q,

K6relem

Alulirott, Lucza Mdrta (sztil.: Salg6tarjiin, 1966. 11.20.) azzal a k6r6ssel fordulok a Tisztelt

K6pvisel6-testi.ilethez, hogy sziveskedjen hozzdj6rulni az iiltalam b6relt (LuddnyhalSszi,

Riik6czi rit 1L9./C.) onkormdnyzati lakdsban v6gzend6 fel(jitdsi munkdkhoz.

A2Ot4 6sz6n elv6gzett felijitdsi munkdk sor6n a nyugati homlokzat nyildszdr6inak a cser6jdre

6s az 6rintett szobiikban a ffit6testek korszerfislt6s6re keri.ilt sor. Ezut6n a ffit6si szezonban a

lakiisban a h6m6rs6kleti viszonyok kedvez6en vdltoztak,

A nyiir folyam6n szeretn6m sajdt er6b6l (kes6bbi lakb6r besziimitiis mellett) folytatni a

felfjit6si munkiikat. lgy a konyhdban ris az emeleti szobiban is megval6sulna a radiStorok

lecse16l6se, melyr6l anyagszdml6t ny0jtok be.

K6rem kedvez6 elbir6liisukat a munkdlatok miel6bbi megkezd6sdnek biztositdsa celjdb6l.

,f1o-g,r,o- "\Jt{
Lucza M6rta

Tisztelettel:


