
Kiizs6gi Onkorm6nyzat k6pvisel6-testiilete
Ludrinyhal6szi
2017, 6v 13. sz,

2017. okt6ber 26-6n megtartott iil6s
iegyz6kiinyve

Rendeletek:

| 1 12017 .(X.27.) dnkorm6nyzati rendelet
l2l20l7 .(X.27.) dnkorm6nyzati rendelet

Hatirozatok:

7 2 I 20 1 7 .(X.2 6.) hatdr ozat
7 3 I 20 | 7 .(X.2 6.) hattuo zat
7 4 / 20 | 7 .(X.26.) hat6r ozat
7 5 | 20 1 7 .(X.26.) hattu ozat
7 6 I 20 | 7 .(X.26.) hatilr ozat
7 7 12017 .(X.26 .) hat|rozat
7 8 / 20 1 7 .(X.2 6.) hat6r ozat
7 9 / 20 I 7 .(X.26.) hatdr ozat
8 0 I 20 | 7 .(X.2 6.) hat6r ozat
8 | I 20 | 7 .(X.26.) hatdr ozat



Jegyz6kiinyv

K6sziilt: Lud6nyhal6szi Kiizs6gi Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek 2017. okt6ber
26-tn megtartott tiles6r6l.

Jelen vannak: Kov6cs Imre polgrirmester
Brunda J6zsef alpolgiirmester
Ad6m Norbert kdpvisel6
B6din6 Fenyvesi M6nika k6pvisel6
Sritor Csaba k6pvisel6
Szeles Marianna k6pvisel6
V6gh Imre Gergely kdpvisel6
Kereszti Mdrla jegyz6

Kov6cs Imre iidvdzli a megjelenteket, megSllapitja, hogy az til6s hatarozatk6pes, azt
megnyitja.

A testiilet egyhangri 7 igen szavazattal az alSbbi napirendi pontokat tingyalja:

1./Napirend : Rendeletalkotds
q) reklimelhelyez6sekr6l
!) a telepiil6sk6pi bejelent6si eljdr6sr6l 6s telepiil6sk6pi kiitelez6sr6l a

hat6s6gi enged6lyhez nem kiitiitt rekl6mok, reklimhordoz6k, c6g6rek
elhelyez6s6vel kapcsolatban

El6terjeszt6: Kov6cs Imre polg6rmester, Oze Jrinos fb epitesz

2./1.{apirend: Telepiil6sk6pi arculati k6zikiinyv javaslatt6v6 szakasz lezhrilsa
El6terjeszt6: KovScs Imre polg6rmester, 6ze Jrinos fti lpitesz

3.Napirend: Tervez6si aj6nlat kieg6szit6se - 6rt6kvizsgilati dokument6ci6
elk6szit6s6re

El6terjeszt6: Kov6cs Imre polgSrmester

4. Alanirend: Az Sltaldnos iskolai kdrzethatir kialakitisinak v6lem6nyez6se
El6te{iesa6: Kov6cs Imre polgrirmester

5. Napirend: Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program feliilvizsgf lata
El6terj esz6 : Kov6cs Imre polgrirmester

6/ Napirend:A telepiil6si 6r-6s belvizv6delmi tervekre kittittt szerz6d6s
m6dosftisa
El6teriesztS: KovScs Imre polgdrmester



7. Alanirend: Id6sek napi rendezv6ny el6k6szit6se
El6terjeszt<i: Kov6cs Imre polg6rmester

8./ Napirend: Egyebek
El6terjeszt6: Kov6cs Imre polg6rmester

8.1. Az avar- 6s kerti hullad6k 6get6s szabilyai
8.2. N6meth Barbara b6rl6 lakb6r besz6mit6si k6relme
8.3.A Luddnyhal6szi, Rik6czi rit 68.s2{m alatti ingatlanra kiitiitt b6rleti
szerz6d6s felmond6sa
8.4.Kar6csonyi tf mogatis helyi szabdlyozdsa
8.S.Sziireti felvonul6s -,,legszebben feldiszitett h6zakversenye,' dijazfusa

Napirendi pontok t{rwal6sa

1./|.{apirend : Rendeletalkotis
g) rekl6melhelyez6sekr6l
D) a telepiil6sk6pi bejelent6si etj6r6sr6l 6s telepiil6sk6pi kiitetez6sr6l a

hat6sfgi enged6lyhez nem kdtiitt rekl6mok, reklimhordoz6lg c6g6rek
, elhelyez6s6vel kapcsolatban
Ir6sos el6terjesztds a meghiv6 mell6klet6t k6pezte. (I.-[.-[I. sz. mell6klet)

Kov6cs Imre polgiirmester
A Miniszterelndks6g 2077. szeptember 21.-i keltezdssel megkiilddtt kdrlev6lben
t{ifkodatta rinkormSnyzatunkat, hogy a Telepiil6sk6pi Arculati K6zik6nyv 6s
telepiil6skdpi rendelet elfogad6srinak hat6ridej6t 2017. ol<t6ber l-rtjl 2017. december
3 1 -re m6dositott6k, melyet meger6sitett 2017 . szeptember 29 -6n hatillyba l6pet 20 17 .

6vi CV. t6rv6ny.
Ugyanakkor a rekldmok, rekllmhordoz6k 6s c6gdrek elhelyez6sdnek, alkalmazdsinak
kdvetelm6ny6r6l, feltdteleir6l 6s tilalm6r6l sz6l6, valamint a rekl6mok,
rekl6mhordoz6k 6s c6gdrek elhelyez6s6re vonatkoz6 a teleptil6skdpi bejelent6si
eljar6sr6l s2616 <inkorminyzati rendelet megalkot6s6nak hat6rideje 2017. okt6ber l-re
v|ltozott.
A fentiek alapjdn a telepiildskdp v6delm6nek a rekl6mokra, rekl6mhord6z6Icra es
cdg6rekre 6s egy6b mtiszaki berendezdsekre vonatkoz6 el6ir6sair6l, valamint az
ezekkel kapcsolatos telepiil6skdpi bejelentdsi elj6rrisr6l szbI6 iinkorm6nyzati
rendeleteteket j6v6 kell hagyni, amely majd a telepiildsk6pi rendeletbe be6pit6sre
kertil.

K6rem a Tisaelt Kdpvisel6-testiiletet, hogy a rendelet- tervezeteket tanulmdnyozza,
6szrev6teleit tegye meg 6s ezt kdvet6en a rendelet- tervezetet j6vrlhagyni
sziveskedjen.

A testiilet egyhangri 7 igen szavazattal az alilbbi rendeleteket alkotta :



K6pvisel6-testiilet6nek
I 1/2017.(X.27.) iinkorm6nyzati rendelete

Ludrinyhal6szi Kdzs6gi Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete a rekkim
elhelyezdsekr6l aII. sz. mell6klet szerinti rendeletet alkotja.

Ludf nyhal6szi Kiizs6ei Onkorminvzat
1212017.(X.27.) iinkorminvzati rendelete

Ludanyhal6szi Kiizs6gi Onkorm6nyzata K6pvisel6-testi.ilete a
telepiil6sk6pi bejelent6si elj6r6sr6l 6s telepiil6skdpi kdtelez{sr6l a III. sz.
mell6klet szerinti rendeletet alkotja.

?. napirend: Telepiil6sk6pi arculati k6zikiinlvjavaslatt6v6 szakaszlez6r6sa
Ir6sos el6terjeszt6s a meghiv6 mell6klet6t klpezte. (IV-V. sz. mell6klet)

Kov6cs Imre polgdrmester
A telepiil6sfejlesztdsi koncepci6r6l, az integrillt telepiil6sfejlesztdsi stratdgiir6l 6s a
teleptil6srendez6si eszk6zcikr6l, valamint az egyes telepiil6srendez6si saj6tos
jogintdzmdnyekr6l sz6l6 314/2012.(X1.8.) Korm.rendelet el6inisai 6s Lud6nyhal6szi
Kozs6g Onkormiinyzata K6pvisel6-testiilet6nek 812017. (VIII.9.) dnkormrinyzati
rendelete a telepiil6sfejleszt6ssel, telepiil6srendez6ssel 6s telepiil6sk6p-6rv6nyesit6ssel
cisszefiigg6 partners6gi egyeztetls helyi szab6lyai szerint a telepiildsk6pi arculati
k6zikdnyv 6s a teleptil6sk6pi rendelet elfogad6srlra tdbb l6pcs6s partners6gi 6s
|llamigazgatdsi egyeztet6 st kcivet6en ker0lhet sor.
A korm6nyrendelet ds a partnersdgi szabiiyzat el6ir6sai figyelembe v6ve a
telepiil6sk6pi arculati k6zikdnyv 6s a telepiildsk6pi rendelet elk6szit6s6nek el6zetes
lakoss6gi t|jdkoztatis6ra 2017. augusztus 28-rin megrendezett lakoss6gi forumon
keri.ilt sor.
Az ellzetes t|jdkoztatilsi szakasz sorrin egy lakossrigi javaslat lrkezett, melyre a
telepiil6s tewezb 6ltal kdszitett szakmai javaslat alapjiln a telepiildsi fi56pitdsz az
al6bbi ddnt6sterv ezetet k6s4'itette:

L A Hal6szi falurdsz temet6j6ben l6v6 mives barokk k6fesziilet helyi egyedi
6pit6,szeti drtdkk6nt v6dend6. Javasolt az 6rtdkvizsg|lati dokument6ci6
elk6szit6se.

2. ASzent Istvdn rit 48. sz6m alatti ingatlanon 6116 ist6ll6s pajta (k6 falazatt,
csonka kontytet6vel, leppent6s pajtakapuval) helyi egyedi 6piteszeti 6rt6kk6nt
v6dend6.
Javasolt az ertekvizsgdlati dokument6ci6 elk6szit6se.

3. AR6k6cziftl00.szdmalattin6pilak6h|z(ellegzetesoromzatoskontytet6vel)
helyi egyedi dpitdszeti 6rtdkk6nt vddend6. Javasolt az 5rtllttizsgiiati
dokument6ci6 elk6szit6se.

4. A volt R6day-kast6ly miir6szletei (barokk l6pcs6hdz,lszakibejittat,6s az
egykori z6rda |piletreszben l6v6 XX. szinadi fresk6) helyi egyedi 6pit6,szeti
6rt6kk6nt v6dend6. Javasolt az6rt6l<ttizss6lati dokument6ci6 elk6szit6se.



5' Az utc6val pdrhuzamosan be6piilt lak66ptiletsz6myak polg6riasultabb stilusri
homlokzati vakolatdiszitdseinek alkalm az6sa hetyi egyedidpft6szeti
kcivetelmdnyk6nt el6irhat6 ezen 6ptletek felirjit6sa eiet6re. 

-

K6rem a Tisdelt testiiletet, a fentekben jeldlt javaslatok elfogad6sara.

A kdpvisel6+estiilet ajavaslattal egyetdrtett 6s egyhangi 7 igenszavazattal azal1bbi
hatdrozatotho/ta;

LudinvhaLiszi Kiizs6si dnkormdnvzat
K6pvisel6-testiilet6nek
7 2 12017 . (X.26.\ hathrozata

Ludrinyhal6szi Kdzs6g Onkormrinyzata K6pvisel6-testiilete
- Luddnyhal6szi telepiil6skdpi arculati k6zikdnyv6nek 6s teleptl6sk6pi

rende let6nek el 6zetes tdj 6ko nat6si szakaszilt lezfirj a,
- LudSnyhal6szi telepiil6sk6pi arculati k6zikrinyv6nek 6s telepiildsk6pi

rendelet6nek v6lem6nyez6si dokument6ci6j6hoz a telepiil6s tervez6
6ltal kiszitett szakmai javaslatot a IV.sz. mell6klet a telepiil6si
f66pit|sz 6ltal keszitett ddnt6stervezetet az Y.sz. melldklet szerinti
tartalommal elfogadj a.

A testiilete utasitja a polgrirmestert, hogy ddnt6s6r6l a telepiil6srendez6si
tervezlt 6s a telepiil6si {o |pitdszt 6rtesitse

Hat6rid6 : drtelemszeriien
Felel6s : polgrlrmester

3. Napirend: Tervez6si ajdnlat kieg6szit6se - 6rt6kvizsg6lati dokumentici6
elk6szit6s6re
ir6sos el6terjeszt6s a meghiv6 mell6klet6t k 6pene. (VI. sz. mell6klet)

K6rd6s, 6szrev6tel, hozz6sz6l6s nem volt.

Akdpvisel6-testiilet egyhangri 7 igen szavazattal azalilbbihatfirozatokathorta:

Ludinvhaldszi Kiizs6ei Onkorminyzat
Kdpvisel6-testiilet6nek
7 3 | 20 17 . (X.2 6.1 hatflr ozata

Ludanyhal6szi Kdzsdgi Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete a tervezdsi
ajanlat kiegdszitlset az 6rt6kvizsg6lati dokument6ci6 elkdszitlsdre az
VI.sz. mell6klet szerinti tartalommal elfogadj a.
A testtilete utasitja a polgiirmestert, hogy ddntds6r6l az lrinteltet drtesitse.

Hat6rid6 : 6rtelemszertien
Felel6s: polg6rmester



i.{Neeile,n4: Az6ltal6nos iskotai k|rzethatir kialakit6sdnak v6lem6nyez6se
Irdsos el5terjeszt6s a meghiv6 mell6klet6t k 6pezte. (vII. sz. mell6klet)

Kov6cs Imre polg6rmester
A N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal 201j. okt6ber 1l_6n
megktildte a N6gnid megydben k6telez6 felvdtelt biztosft6
kdrzetdr6l k6szirett t6j6konat6i6t.

6rkezett megkeres6s6ben
6ltal6nos iskol6k felv6teli

A nemzeti kdznevel6sr6l sz6l6 20fi.6vi cXC. trirv6ny 50. $ (8) bekezddse szerint a
korm6nyhivatal meghalfirozza 6s klzzdteszi az iskol6k felv6ieli kiizetlt. A nevel6si-
oktat6si int6zmdnyek mtikdd6s6r6l 6s a kdznevel6si intdzm6nyek n6vhaszn6latax6l
s261.67012012. (uII.31.) EMMI rendelet (tov6bbiakban: R.) 24. $ (t) bekezd6s szerint
az 6ltal6nos iskolik felvdteli kcirzeteinek meg6llapit6sdho, u 

^Lgy""r6khely 
szerinti

j6r6si hivatal minden 6v okt6ber utols6 napj6ig beszeni az illJ6kess6gi ter0leten
tal6lhat6 telepiildsi dnkorm6nyzatok v6lem6ny6t.
A megkiildiitt dokumentumba a felv6teli kiirzetek helyesen szerepelnek, ez6rtk6rem a
kdpvisel6-testiiletet a hatdr ozati j avaslat elfogad6s6ra.

A k6pvisel6testiilet egyhangri 7 igen szavazattal az alilbbihatirozatothozta:

Ludinyhaliszi Kiizs6ei Onkorminvzat
K6nvisel6-testiilet6nek
7 4 | 20 l7 . (X.2 6.1 hatilr ozata

Ludrlnyhal6szi Kdzs6gi onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete a nemzeti
k6znevel6sr6l sz6l6 2011. 6vi CXC. tiirv6ny 50.9 (8) bekezdds6ben
meghatfuozott hat6skcir6ben eljitwa a N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal
kdtelez6 felv6telt biztosit6 6ltal6nos iskollk felv6teli kdrzeteir6l
kialakitott t6j6koztat6 91. pontj6ban felttintetett int6zm6ny felv6teli
kdrzetdnek meghatriroz6s6val egyet6rt.

A testiilete utasitja a polgrlrmestert, hogy ddnt6s6r6l a N6grdd Megyei
kormdnyhivatalt drtesitse.

Hat6rid6 : 6rtelemszeriien
Felel6s; polg6rmester

i. Napirend: Helyi Es6lyegyent6s6gi Program feliilvizsgflata
Ir6sos el6terjeszt6s a meghiv6 mell6klet6t k6pezte. (VIII. sz. melldklet)

Kov6cs Imre polgiirmester
Ludrinyhal6szi K<izs6gi Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete a ll0/2013 (IX.l2.)
hatirozat|val fogadta el a Helyi Es6lyegyenl6s6gi Programot.
A 2016. 6vi feliilvizsg6lat sonin valamennyi addig meg nem val6sitott int6zked6s
vonatkoz6s6ban egysdgesen 2018. junius 30. megval6sitdsi hathridii keriilt
meghatinozasra. 2018-ban rij HEP megalkot6sa v6lik sziiks6gess6, igy a 2017. 6vi
feliilvizsg6lat val6ban csak arra kell kiterjednie, hogy a int6zked6si tervben



meghatiirozottakat kivrinja-e m6dositani a K6pvisel6-testiilet. A lIEp mentor
Koviicsnd Lltincz Bedta.a,I{EP-et iittekintette, azt teljesenrendben taldlta, javasolta,
hogy a jelenlegi hatiirid6kkel vizsgillja feliil a K6pvis;16-testiilet a dokumentumot, 6s
azt v |ltozatlan form6ban hagyj a j 6v6.
A ttirv6ny iital el6irt kdtelez6 6ttekint6s megtcirt6nt, a tIEp id6ar6nyos megval6sit6sa
er.edmdnyesen megtdrt6nt, a program feliiivizsg6lata nem sziiks6g ", ""6rt 

a HEp
viitozatlan form6ban tdrt6n6 helyben hagy6s6t javaslom.

K6rem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hogy a fentiek alapjan a hatirozarijavaslatot
fogadja el.

A k6pvisel6-testiilet a javaslattal egyet6rtett 6s egyhangt 7 igen szavazattal az allbbi
hatdrozatothozta:

Ludf nvhaldszi Kiizs6gi Onkorminvzat
K6pvisel6-testiilet6nek
7 5 | 2017 . (X.2 6.lhathr ozata

LudinyhalSszi Kdzsdgi Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete megtrirgyalta
a 11012013. (IX.12.) szilmit hat|rozattar elfoeadott Helvi
Es6lyegyenl6s6gi program 6ttekint6s6t, feliilvizsg6lat6t 6-s a kdvetkez6
ddnt6st hozta:

Ludrinyhal6szi Kdzsdgi onkormrinyzat K6pvisel6-testi.ilete az egyenl6
b6nrism6dr6l 6s az esdlyegyenl6s6g elomozdit6s6r6l sz6l6 2003. 6vi
CXXV. tdrv6ny 31.$ (4) bekezdds6ben foglalt kdtelezetts6g6nek, a
k6t6vente el6irt 6ttekintdsnek eleget tett, a program hat6rid6re
megval6sult int6zkeddseinek teljesit6s6t elfogadja, meg6llapitja, hogy
feliilvizsg6lat nem sztiks6ges, igy a Helyi Es6lyegyenl6s6gi programot
v filtozatlan form6ban helybenhagyj a.

Hat6rid6: drtelemszenien
Felel6s: Kov6cs Imre polg6rmester

6/ Napirend: A telepiil6si 6r-6s belvfzv6delmi tervek elk6szit6s6re kiitiitt
szerz6d6s
ir5sos el6terjeszt6s a meghiv6 mell6klet6t kdpezte. ( IX. sz. mell6klet)

Kov6cs Imre polg6rmester
A teleptil6s 6r- 6s belvfzvddelmi bervhazilsinak tervez6sdre. a kiilteriileti
belvizmentesit6 6rkok, valamint belteriileti 6rkok fehijit6s6nak 6s rekonstrukci6j6nak
vizjogi enged1lyez1si tervdokumentdci6jinak, a t6mogat6s pillyfuat6nak 6s az ehhez
sziiks6ges megval6sithat6sSgi tanulm6nynak az elk6szit6s6re a Quadr6t Kft-vel 2010
szeptember6ben v6llalkoz6si szerzodes keriilt megkdtdsre. A vizjogi enged6lyezdsi
tervdokumentdci6 az I. fohi hat6s6ghoz mdg 2011-ben benyrijt6sra keriilt, iim a
hat6s6gok tdbbszdri 6tszewez6d6se miatt avizjogi l6tesitdsi enged6lyt csak ebben az
6vben kaptuk meg. Az eredeti szerz6d6sben a titbbi munkar6szre vonatkoz6 teliesit6si



hatririd6k m6r nem relev5nsak, igy ij szenoddst kell kdtni. Javasolia az el6teriesztds
mell6klet6t k6pezt5 szerz6d6s-tervezet elfogad6s6t.

A kdpvisel6-testiilet ajavaslattal egyetdrtett 6s egyhangri 7 igen szavazattal az aI1bbi
hatilrozatothozta:

7 6 | 20 17 . (X.2 6.1 hat6r ozata

Ludinyhaliszi Kdzsdgi Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete Ludrinyhal6szi
kdzs6g I.iitemti 6r- 6s belvizvddelmi beruhiu1silnak tervez6s6re, a
kiilteriileti belvizmentesit6 6rkok, valamint belteriileti 6rkok fehijit6sdnak
6s rekonstrukci6janak vlzjogi enged6ryez6si tervdokument6ci6jdnak
elkdszit6s6re a Quadr6t Epit6ipari 6s Kereskedelmi Kft-vel a IX. sz.
melldklet szerinti tartalommal v6llalkozrisi szerz6d6st kdt.

A testiilet felhatalmazza a polg6rmester a vrillalkozilsi szerzldes
al6ir6sfra.

Hat6rid6 : drtelemszeriien
Felel6s: KovScs Imre polg5rmester

7. /f.rlapirend: Id6sek napi rendezv6ny el6k6szit6se

Kov6cs Imre pols6rmester tallkoztafia a testi.iletet, hogy a rendezv6ny're Sziics Judit
t6ncdal dnekest sikeriilt szerz6dte+ni. Az iskol6sok 6s az 6voddsok is k6sziilnek
mtisonal. Az ebdd ideje alatt ciginy zeneszek sz6rakoztatj6k a jelenl6v6ket. A
r6sztvev<i id6skoniaknak apr6 aj6nddkkal kedveskediink.

8./ Napirend: Egyebek

8.1. Az avar- 6s kerti hullad6k 6eet6s szabilvai

Kov6cs Imre polgiirmester t6j6konatja a testiiletet, hogy az el6z6 til6sen elfogadtik az
avar 6s kerti hul1ad6k dgetds6re vonatkoz6 szabillyok helyi rendelettel tdrt6n6
megilllapitlsht K6ri tegyenek javaslatokat a megalkotand6 rendelet egyes szabillyaira.

Brunda J6zsef alpols6rmester
Az dget6sre minimum kdt napot hatSrozzttnk meg , egyik legyen h6t elej6n kedden, a
m6sik egy h6tv6gi napon p6nteken. Az 6get6sre eg6sz nap legyen lehet6s6g.

A k6pvisel6-testiilet ajavaslattal egyerlrtett 6s egyhangri 7 igen szavazattal az alilbbi
hatdrozatot hozta:

K6pvisel6-testiilet6nek



Ludinvhaliszi K0zs6si Onkormf nvzat
K6pvisel6-testiilet6nek
7 7 l20t7, (X.26.\ hatir ozata

Ludrlnyhal6szi Kiizs6gi Onkorm6nyzat K6pvisel6-testilete az avar 6s
kerti hullad6k 6get6s6re vonatkoz6 helyi rendelet tervezet elk6szit6se
sorin az alilbbi szabillyozflst irja el6:
- az fgetds a keddi 6s p6nteki napokon enged6lyezett

A testiilet utasitja ajegyz6t, hogy a rendelet tervezet elk6szit6se sor6n a
fenti szab6lyo zdst v egy e fi gyelembe.

Hatririd6 : 6rtelemszenien
Felel6s: Kereszti Milrta jegy

N6meth Barbara
el6terjesa6s a meghiv6 mell6klet6t kdperta ( X. sz. melldklet)

Kov6cs Imre polg6rmester ismerteti a k6relmet 6s javasolja, hogy a harom szoba
parkett6zdsi 6s a fatiizel6sti kazrin vizforgat6 szivattyrijSnak javit6si kcilts6geit
t6mogassa a testiilet.
Az elmrilt id<jszakban a szolgillati lak6sok eset6ben egyre tdbb karbantart5si 6sjavit6si
munk6kra keletkeztek ami a bdrl6v6lt6s miatt sokszor kdvethetetlennf v61t, igy 2018-
t61 fel kell m6mi a testiiletnek hogy tov6bbra is hozzdjitrul a lakb6r besz6mit6sokhoz
vagy az indokolt munk6latokat magav6gezteti el.

A k6pvisel6-testiilet ajavaslattal egyet6rtett 6s egyhangiT igen szavazattal az alilbbi
hatilrozatothorta;

LudSnvhalfszi Kiizs6si 6nkorminvzat
K6pvisel6-testiilet6nek
7 8 | 20 l7 . (X.2 6.\ hatir ozata

Ludanyhal6szi Ktizs6gi Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete a

Luddnyhal6szi Rak6czi nt n7/E szdm alatli br'kormfnyzati lak6sban a
N6meth Barbara b6r15 6ltal a hrirom szoba parkettin6si 6s a fattizel6sti
kazin vizforgat6 szivattytrj6nak javit6si k6lts6geit 270.000,- Ft-ban
elfogadja es hozz6j6rul, hogy ez az Ssszeg a lakb6rbe besz6mit6sra

keriiljtin.

A k6pvisel6testiilet felhatalmazza a polg6rmestert a meg6llapod6s

megkiit6s6re.

HatSrid6 : drtelemszerfien
Felel6s: Kov6cs Imre polgrirmester



Kqvrigs Imrg pole6rmesler tdjlkoztatja a testiiletet, hogy az idei dv folyamrln tcibb a
kcilts6gvet6sben elcire nem tervezett kiad6s meriilt fel illetve apdlyazatitilmogat6ssal
megval6sul6 beruh6z6sokhoz az el6irfunyzottnii tribb <inerdre lesz sztiks6gtink, Az
el6z6ekben elmondottak alapjrin a Biztos kezdet gyerekhaz - EFop-1.4.3-16 6s
EF0P-2.1,2-16 piiydzatok - sikeres erbir6lrsa esetEn a Ludfnyhalilszi, Rrik6czi rit
68.sz5m alatti ingatlanra kdtdtt szerz6d6sben v6llalt b6rleti dij kifizet6shez afedezetet
nem Litja biztositottnak, igyjavasolja a bdrleti szerz6d6s felmond6s6t.

A kdpvisel6+estiilet a javaslattal egyet6rtett 6s egyhangf 7 igen szavazattal az althbt
hatdrozatot hozta:

Lud{nvhaliszi Kiizs6ei Onkorm6nyzat
K6pvisel6-testiilgt6nek
7 9 /2017 . (X.26.1 hatfirozata

Ludrinyhaliszi Kdzs6gi Onkormrinyzat K6pvisel6-testi.ilete A polgrlri
Tdrv6nykcinyvr6l sz6l6 20r3.6vi v. tdrvdny 6:339 g alapj6n rendes
felmond6ssal 30 nap felmond6si id6ve1 felmondja a ludanyhal6szi
1 8 1, 1 82, I 83/1,183 12,184,185,186 hrsz-f term6szetben Lud6nyhalilszi
R6k6czi tt 68szhm alatt talSlhar6 ingatlanok vonatkoz6s6ban feltdtelhez
kdtdtt e16v6s6r16si jogot biztosit6 b6rleti szerz6d6st.
A felmondds indoka : a szerz6desben v611alt b6rleti dij kifizet6sdre nincs
p5nzngyi fedezet igy a p6ly6zat nem val6sithat6 meg.

A k6pvisel6testiilet felhatalmazza a polgrlrmestert hogy ddnt6s6r61 a
bdrbead6t 6rtesitse.

Hat6rid6: 6rtelemszeriien
Felel6s: Kov6cs Imre polg6rmester

S.4.Karricsonyi tdmosatts helvi szabilvozisa

Kov6cs Imre polg6rmester
Az idei 6vben is maradv6ny mutatkozik a telepi.il6si rinkorm6nyzatok szoci6lis
feladatainak egy6b t6mogat6sa el6irilnyzaton. A rendelkezdsre 6116 dsszeg azonban
j6val kevesebb a mrilt 6vin6l, igy t.dLzel6 t6mogat6sra vonatkoz6 szab6lyokat a helyi
rendeletben nem javasol szabiiyozni. A 62 even feliili nyugelkit6sban r6szesiilcik
eset6ben a kar6csonyi csomag 6s egy zs6k burgonya - juttat6st ebben az 6vben is
javasolja kiosaani. A 65 dv feletti nyugdijasok 6s a gyerekes csal6dok esetdben a
pdnzbeli t6mogat6s ar6nyos eloszt6s6t javasolja .

Brunda J6zsef alpols6rmester



Egy szintre kell hozni mindenkit, ne legyen kiiltinbs6g a t6mogat6sban r6szesiil6k
kdzcitt. A pdnzbeli t6mogat6sokat kell el6nyben r6szesiteni.

V6eh Imre k6pvisel6
Egyet6rt az alpolgirmester frral, igy k6sz0ljiin el a rendelet tervezet.

A kdpviselti-testiilet a javaslattal egyet6rtett 6s egyhangri 7 igen szavazattal az al1bbi
hat6rozatolhozta:

Ludinyhaliszi Kiizs6si dnkormdnvzat
K6pvisel6-testiilet6nek
80 /2017 . (X.26.\ hatirozata

Ludrinyhal6szi Kiizs6gi Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete a kar6csonyi
t6mogat6s helyi szab6lyoz6s6ra vonatkoz6 rendelet tervezet elk6szit6se
sortn az alfibbi szab|lyozdst irja e16:
- kar6csonyi csomag a 62 6ven feltili nyugelldt6sban r6szesiil6k eset6ben,
- p6nzbeli t6mogat6s a 65 ev feletti nyugdijasok 6s a gyerekes csal6dok
eset6ben keriiljdn meg6llapit6sra.

A testiilet utasitja ajegyz\t, hogy a rendelet tervezet elk6szit6se sor6n a
fenti szab6lyo zdst v egye fi gyelembe.

Hat6rid6 : 6rtelemszeriien
Felel6s: Kereszti Mdrta jegyzi5

8.5.Sziireti felvonu16s - ..legszebben feldiszitett hfzak versenye" diiazisa

Kov6cs Imre polgrirmester ismerteti hogy a birdl6 bizotts6g - gazda, gazdin6, bir6,
bir6n6 - 6ltal leadott szavazatok alapjrin a sziireti felvonul6s alkalmSval legszebben
feldiszitett hSzak versenyeben az I. helyez6st OLih Vendel 6s csal6dja - Templom t6r
38.- a II. helyez6st a R6day Gedeon Altal6nos Iskola - R(k6czi rit 119- a III. helyez6st
Kereszti Bdl6nd 6s csal6dja - Szent Istvrin rit 6. - 6rte el.

A k6pvisel6-testiilet egyhangri 7 igen szavazattal az alilbbihatfirozatothozta:

Lud{nyhaliszi Kiizs6si Onkorm6nyzat
K6pvisel6-testiilet6nek
81 12017 . (X.26.\ hatirozata

Ludilnyhalilszi Ktizs6gi 0nkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete a sziireti
felvonul6s alkalm6val legszebben feldiszitett h6zak verseny6ben
- azl.helyezlsben O16h Vendel 6s csal6dj6t - Templom t6r 38.
- alLhelyezesben a R6day Gedeon Altalanos Iskol6t - Rak6czi tt 119.
- aIII. helyezdsben Kereszti Bdl6nd 6s csal6djdt - Szent Istvrin rit 6.
rdszesiti.



A testiilet utasitja a polgrirmestert, hogy a nyerem6nyek e.'ad6sar6l
december I 5-ig gondoskodjon.

Hat6ridi5 t 6rtelemszerfi en
Felel6s: Kov6cs Imre polg6rmester

T<ibb k6rd6s, 6szrev6tel, hozzdsz6l6s nem l6v6n a polg6rmester az iil6st bez6rta.

1p""d4J,
polgilrmester

Lsuah" l\r
Kereszti Mrirta

jegyz6



L addny h alds zi K6 zs dg i On ko rmdnyzat po lgdrmestere
Luddnyhaliszi, Rdk6czi rit 69.

Meghiv6

Ertesitem, hogy a Magyarorszdg helyi cinkormiinyzatair6l sz6l6 2011. €vi CLXXXXIX. tv.44. $-a alapj rin a k6pvisel6-testiilet rendes ril6s6t

17 6r:ira iisszehivom

Az iil6s helye: Polgrirmesteri Hivatal Lud{nyhakiszi

Napirendi iavaslat:

l./flapirend: Rendeletalkot6s
g) reklimelhelyez6sekr6l
!) a telepiil6sk6pi bejelent6si eljdrrisr6l 6s telepiil6sk6pi kiitelez6sr6l a hat6sdgi

enged6lyhez nem kiitiitt rekrdmok, rekl6mhordoz6k, c6g6rek elhelyez6s6vel
kapcsolatban

El6terjeszt6: Kov6cs Imre polg6rmester, 6ze Janos fo6pit6sz,Us6k ribor tervez6

lAepifpndifelepiil6sk6pi arculati k6ziktinyv javaslatt6v6 szakasz lezririsa
Elsle{iglz1q Kovics Imre polgiirmester, Oze J6nos fo dpitdsz, Us6k Tibor tervez6

3..J\gpIgAdiTervez6si ajinlat kieg6szit6se - 6rt6kvizsg{Iati dokumentdcir5 elk6szit6s6re
Eloterieszto: Kovacs Imre polgarmester, LIs6k ribor vezelo telepiildsrendez6si tervezo

4. /Napirend: Az riltalinos iskolai kiirzethatrir kialakitdsrinak v6lem6nvez6se
El6terieszt6: Kov6cs Imre polg6rmester

I l{gpuend: Helyi Es6lyegyenl6s6gi program feliilvizsgflata
Eloterjeszto: Kov6cs Imre polgrirmester

6/ Napirend:A telepiil6si 6r-6s belvizv6delmi tervek elk6szit6s6re kiitiitt szerz6d6s
m6dcsitfsa
Eloterjeszt6 : Koviics Imre polg6rmester

7. /Napirend: Id6sek napi rendezv6ny el6k6szit6se
Eloterjeszto: Kovacs Imre polg6rmester

8./ Napirend: Egyebek

A K6pvisel6+estiilet iil6sdre tisztelettel meghivom, r6szvdteldre feltdtleniil szrimitok.

Udviizlettelr

Luddnyhaliszi, 201 7. okt6ber 19.
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JELENLETI IV

A 2017, okt6ber 26-iin megtartott dnkorm6nyzati
kdpvisel6-testUleti ij l6srol

L Kov6cs Imre polg6rmester

2. Brunda J6zsef alpolg6rmester

:. AOam Norbert k6pviselo

4. Bodind Fenyvesi M6nika kdpviselci

5. Sutor Csaba kepvisel6

6. Szeles Marianna k6pviselci

7. Ydgh Imre Gergely k6pvisel6

Me ghivottak, venddge k :

Kereszti M6*a jegyzo

6ze J6nos telepiil6si fodpitdsz

Us6k Tibor vezet6 telepiildsrendezci tewezo

i,Crrt( h' lL I


