
Jegyzőkönyv
a képviselő testület 2010. november 25-én megtartott nyílt üléséről

2. Napirend: A 2011. évi belső ellenőrzési terv

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve (I. sz. melléklet)

Kereszti Márta jegyző javasolja, mivel következő évben a közcélú foglalkoztatás 
megszűnik  így  a  3.  pontban  feltüntetett  „Közcélú  foglalkoztatás 
szabályszerűségének vizsgálata” az ellenőrzési tervből kerüljön ki.

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

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő testületének
127/2010.(11.25.) határozata

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi belső 
ellenőrzési tervét a II. sz. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja.

3. Napirend: Településrendezési tervek

Kereszti Márta jegyző tájékoztatja a testületet:
-  a  Horgászegyesület  elnökével  a  kiemelt  építésügyi  hatóság  képviselőjének 
jelenlétében az üdülőterületre vonatkozó egyeztetés megtörtént. Az egyeztetésen 
kért módosítások:

- a stégek mérete nem haladhatja meg az 5x3 m-t, illetve a terület nem 
lehet nagyobb 15 m2-nél

- a stégek között 1 m távolságot kell tartani

A horgászegyesület elnöke az egyeztetést követően kérte még az üdülőterületre 
vonatkozóan a beépítettség megengedett egynegyede mértékének 20%-ról 40%-
ra történő növelését, illetve az épület méreténél a 4,0m x 8,0 m-t 5,0 m x 8,0 m-
re növelni.

Kovács Imre polgármester
Az  épületek  méretei  a  rendeletbe  a  jelenleg  meglévő  legnagyobb  épület 
méretéhez lettek igazítva, ezért az 5 x 8 m nagyságú épület mértet nem tartja 
indokoltnak. A beépítettség mértékét max. 30%-ban javasolja meghatározni, a 
zsúfoltság elkerülése érdekében.



A testület  a  javaslattal  egyetértett  és  egyhangú  7  igen  szavazattal  az  alábbi 
határozatot hozta és rendeletet alkotta:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő testületének
128/2010.(11.25.) határozata

A  képviselő-testület  Ludányhalászi  település 
szerkezeti  terv  leírását  III.  sz.  melléklet  szerinti 
tartalommal elfogadja.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő testületének
15/2010.(11.26.) önkormányzati rendelete

A képviselő-testület Ludányhalászi község helyi 
építési szabályzatáról a IV. sz. melléklet szerinti 
rendeletet alkotja.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő testületének
16/2010.(11.26.) határozata

A képviselő-testület a Ludányhalászi község épített és 
természeti  környezet  helyi  védelméről  az  V.  sz. 
melléklet szerinti rendeletet alkotja.

4. Napirend: Egyebek

Kereszti Márta jegyző ismerteti a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 
szakmai programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 
vonatkozó javaslatot (VI. és VII. sz. melléklet)

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő testületének
129/2010.(11.25.) határozata

Ludányhalászi  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  a  Szécsényi  Kistérség  Szociális  Szolgáltató 
Központ  és  Gyermekjóléti  Szolgálata  szakmai 



program  módosítására  a  VI.  sz.  melléklet  szerinti 
tartalommal elfogadja.
Utasítja a jegyzőt a határozat munkaszervezet részére 
történő megküldésére.

Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Kovács Imre polgármester

    Kereszti Márta jegyző

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő testületének
130/2010.(11.25.) határozata

Ludányhalászi  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  a  Szécsényi  Kistérség  Szociális  Szolgáltató 
Központ  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  Szervezeti  és 
Működési  Szabályzatának  módosítását  a  VII.  sz. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Utasítja a jegyzőt a határozat munkaszervezet részére 
történő megküldésére.

Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Kovács Imre polgármester

    Kereszti Márta jegyző

A képviselő-testület az ülést közmeghallgatás keretében a Művelődési Házban 
folytatta.

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

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás

Brunda József képviselő
Az előterjesztés részletes,  jó anyag. A kiadások között  a 4. sz.  mellékletben, 
mint takar az állategészségügyi ellátás feladatai valamint az 5. sz. mellékletben 
az  egyszeri  gyermekvédelmi  támogatásnál  nem  szerepel  előirányzat  csak 
teljesítés.

Válaszok
Kovács Imre polgármester



Az állategészségügyi szakfeladaton került megtervezésre az önkormányzat által 
megbízási szerződéssel foglalkoztatott állatorvos.

Kereszti Márta jegyző
A  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülők  évente  két 
alkalommal –júniusban és decemberben – 2010. évben gyerekenként 5.800 Ft 
egyszeri támogatásban részesülnek.  Ezt  az összeget  az állami  költségvetésből 
visszaigényelheti  az önkormányzat.  A módosított  előirányzat felvezetése a II. 
félévben fog megtörténni.

Sútor Csaba képviselő
A  szemétszállításnál  hogyan  alakul  a  szolgáltató  által  leszámlázott  díj  és  a 
lakosok által fizetendő díj aránya?

Válasz
Kovács Imre polgármester
Az elmúlt években a testület már döntött a lakossági szemét szállítási díj és a 
VGÜ  által  kiszámlázott  díj  közötti  különbség  mérsékléséről,  mivel  az 
önkormányzat ezt már nem tudja finanszírozni.

Bódiné Fenyvesi Mónika képviselő
Milyen lehetőségei vannak a hivatalnak a hátralékok behajtására?

Válasz:
Kereszti Márta jegyző
Magánszemélyek  esetén,  ha  jövedelemmel  rendelkezik  a  munkáltatójánál 
letiltást  kezdeményezünk,  cégek  esetében  azonnali  beszedési  megbízást 
nyújthatunk  be  a  számlájuk  ellen,  illetve  ha  az  APEH-hoz  továbbítjuk  a 
hátralékosok  listáját,  akkor  abban  az  esetben,  ha  visszaigénylése  van  az 
érintettnek az APEH a hátralék összegét az önkormányzatnak utalja át.

Szeles Marianna képviselő
Örvendetes tény, hogy az év eleji hitelfelvétel után a harmadik negyedévben már 
olyan  szabad  pénzei  vannak  az  önkormányzatnak,  amit  be  tud  fektetni.  Év 
végéig várhatóan szükség lesz – e még hitelre?

Válasz:
Kovács Imre polgármester
Ebben az évben hitelfelvételre már nem lesz szükség.

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



Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő testületének
131/2010.(11.25.) határozata

A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló 
tájékoztatót a VIII. sz. melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja.

6.Napirend:  Javaslat  az  önkormányzat  2011.  évi  költségvetési 
koncepciójára

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás

Brunda József képviselő
Az előterjesztés szöveges részében, az olvasható, hogy a központi költségvetés 
az állami hozzájárulások 4,5 % növekedésével számol.
A  táblázatban  viszont  a  kötetlen  felhalmozású  állami  támogatás  2%-os  a 
növekedés, a kötött felhalmozású állami támogatás viszont csökkent.

Válasz:
Kereszti Márta jegyző
A  közcélú  foglalkoztatást  felváltja  a  Nemzeti  Közfoglalkoztatási  Program, 
melynek  pontos  részletei  még  nem  ismertek,  ezért  sem  a  bevételi  –  kötött 
felhasználású állami támogatások között – sem a kiadási oldalon nem terveztünk 
vele.

Ádám Norbert képviselő
A kisebbségi önkormányzat költségvetését mikor, milyen formában használhatja 
fel?

Válasz:
Kereszti Márta jegyző
A kisebbségi önkormányzat bevételei 2 fő forrásból tevődik össze:

1.  általános  működési  támogatás  –  a  helyi  önkormányzaton  keresztül  két 
részletben kerül leutalásra az adott év február 15-ig és augusztus 15-ig
2. feladatlapú támogatás – pályázati úton lehet igénybe venni

A  kisebbségi  önkormányzat  képviselő-testülete  a  bevételeivel  önállóan 
gazdálkodik.  A  helyi  önkormányzat  költségvetési  rendeletébe  a  kisebbségi 



önkormányzat költségvetés elkülönítetten épül be, felette a helyi önkormányzat 
nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
A  helyi  önkormányzatoknak  kell  biztosítani  a  kisebbségi  önkormányzat 
működésének  feltételeit,  ennek  keretén  belül  helyiséget  kell  biztosítani  a 
részükre,  valamint  a  postai,  kiértesítési,  gépelési  szakmavezetési  feladatok 
ellátása is a helyi önkormányzat feladata.

A testület az előterjesztést egyhangú 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő testületének
132/2010.(11.25.) határozata

A  képviselő-testület  az  önkormányzat  2011.  évi 
koncepciójára  vonatkozó  előterjesztést  a  IX.  sz. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

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
2010. év 16. sz.

2010. november 25-én megtartott ülés
j e g y z ő k ö n y v e


