
Jegyzőkönyv
a képviselő testület 2010. december 22-én megtartott nyílt üléséről

2. Napirend: Az önkormányzat 2012. évi ülésterve

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás

Végh Imre képviselő
A szemétszállítás  gyakoriságát  javasolja felülvizsgálni,  a téli  időszakban elég 
lenne  kéthetenkénti  szállítás,  főleg  az  idős  egyedülálló  emberek  ebben  az 
időszakban ritkábban rakják ki a kukát. Január, február hónapban meg kellene 
számolni  hány  kuka  van  kint  hetenként  és  a  következő  2012.  évi  szállítási 
szerződés  megkötése  előtt  újból  visszatérni  erre  a  témára.  Javasolja,  hogy  a 
szeptemberre tervezett ülésre ez kerüljön napirendre.

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

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő testületének
139/2010.(12.22.) határozata

A képviselő-testület a 2011. évi munkatervét a II. sz. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

3. Napirend: A 2011. víz és csatornadíj megállapítása

Írásos előterjesztés a meghívó mellékeltét képezte III. 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  2011.  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
17/2010.(12.23.) önkormányzati rendelete



A  képviselő-testület  a  2011.  évi  víz  –  és 
szennyvízszolgáltatás  hatósági  áráról  a  IV.  sz. 
melléklet szerinti rendeletet alkotja.

4. Napirend: A 2011. évi hulladék szállítási díj megállapítása

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte V. és VI. sz. melléklet.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás

Sútor Csaba képviselő
A VGÜ nagy haszonnal dolgozik, a múlt héten a kukáknak csak kb. 40%-a volt 
kitéve. Nyáron ez a szám több, de minden kuka nincs minden alkalommal 
kitéve. A szerződést úgy kellene módosítani, hogy csak az elszállított mennyiség 
után kelljen az önkormányzatnak fizetni.

Végh Imre képviselő
Már az előző napirendi pontnál is javasolta a kétheti szállítás bevezetését,  az 
előterjesztésben  megküldött  táblázatból  is  látható  más  településeken  ez  már 
gyakorlat, hiszen éves szinten a szállítás gyakorisága 26 vagy 35 vagy 52.

Kovács Imre polgármester
A VGÜ-nél mi csak megtűrt személyek vagyunk, hiszen nincs tulajdonrészünk 
és nem is vagyunk tagok a KFT-ben. A fenti három szállítási lehetőség közül 
választhatunk, más árképzésre nem tehetünk javaslatot.

Végh Imre képviselő
A kétheti szemétszállításnál, ha éves szinten bevezetjük, felvetődhet, hogy újból 
illegális szemétlerakó helyek jönnek létre. Ennek kivédésére azt lehetne tenni, 
hogy  minden  kukával  rendelkező  háztartás  kap  3  db  szemeteszsákot  térítés 
nélkül. Ez még mindig az olcsóbb megoldás.

Sútor Csaba képviselő
Vannak  olyan  állampolgárok  akik,  hogy  ne  kelljen  szemétszállítási  díjat 
fizetniük, a kukát leadják és a közterületi, illetve más személy kukáiba helyezik 
a szemetet.

Ádám Norbert képviselő
Az  intézményeknél  az  iskolánál  és  az  óvodánál  meg  kell  vizsgálni,  hogy  a 
kéthetenkénti szállítás okoz-e problémát.

Kovács Imre polgármester
A környező települések egyike sem biztosít olyan nagymértékű kedvezményeket 
mint,  amelyet  a  mi  rendeletünk  tartalmaz.  A  fizetési  korhatár  felemelését 
javasolja 70-ről 75 évre a házaspároknál, kétéventi lépcsős bevezetéssel kerüljön 



módosításra.  A lakosság által  fizetendő szemátszállítási  díjat  a  szolgáltatónak 
fizetendő  díjjal  megegyezően  12.000  Ft  (Áfá-val)/év  összegben  javasolja 
megállapítani.

A  testület  mindkét  javaslattal  egyetértett  és  egyhangú  7  igen  szavazattal  az 
alábbi rendeletet alkotta.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő testületének
18/2010.(12.23.) önkormányzati rendelete

A  képviselő-testület  a  helyi  hulladékgazdálkodásról 
valamint  a  település  köztisztaságának  fenntartásáról 
szóló  rendelettel  módosítására  a  VII.  sz.  melléklet 
szerinti rendeletet alkotja.

5.  Napirend: Önkormányzati  tulajdonú  lakások  bérleti  díjának 
felülvizsgálata

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

Az előterjesztésben javasolt emeléssel a testület egyetértett és egyhangú 7 igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő testületének
19/2010.(12.23.) önkormányzati rendelete

A  képviselő-testület  az  önkormányzat  tulajdonában 
lévő  lakások  bérleti  díjáról  szóló  rendeletet 
módosítására  a  VIII.  sz.  melléklet  szerinti  rendeletet 
alkotja.

6. Napirend: Étkezési nyersanyag normák felülvizsgálata

Kereszti  Márta  jegyző  tájékoztatja  a  testületet,  az  intézményvezető  jelzése 
alapján a nyersanyagnorma felülvizsgálata került, norma túllépés nem volt, ezért 
rendelet módosítására nincs szükség.

7. Napirend: Szolgáltatások után fizetendő térítési díjak felülvizsgálata

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

Végh Imre képviselő
Az egyes tételek emelésének mértékével egyetért.



Kovács Imre polgármester
A haszonbérleti díj emelését csak a 2011-től újonnan meghozott szerződésekre 
kell alkalmazni.

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

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő testületének
20/2010.(12.23.) önkormányzati rendelete

A  képviselő-testület  a  szolgáltatások  után  fizetendő 
térítési  díjáról  szóló  rendelet  módosítására  a  IX.  sz. 
melléklet szerinti rendeletet alkotja.

8.Napirend: Köztisztviselők teljesítmény-követelmény alapját képező célok 
meghatározása

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő testületének
140/2010.(12.22.) határozata

A  képviselő-testület  a  képviselők 
teljesítménykövetelmény lapját képező 2011-2014 évre 
vonatkozó  célokat  a  X.  sz.  mellékletben  foglaltak 
alapján határozza meg.

9. Napirend: Együttműködési megállapodás a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzattal

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

Kovács Imre polgármester  tájékoztatja a testületet,  hogy a nemzeti  és etnikai 
kisebbségek jogairól szóló törvény rendezi a helyi önkormányzatnak a települési 
kisebbségi  önkormányzat  felé  fennálló  alapvető  kötelezettségeit.  Ennek 
megfelelően a helyi önkormányzat a kisebbségi önkormányzat részére biztosítja 
a kisebbségi önkormányzat működésének feltételeit. A törvény kimondja, hogy 



a működési feltételek biztosításán, az ezzel kapcsolatos teendőkön a következők 
értendők:

- a testület működéséhez helyiség használat biztosítása
- a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátása és az ezzel 

járó költségek viselése

A fentieken kívül a helyi önkormányzat egyéb, általa megszabott segítséget is 
nyújthat a kisebbségi önkormányzat működéséhez. Ennek megfelelően a helyi 
önkormányzat  pénzbeli  támogatást  nyújthat  éves  költségvetése  terhére  a 
kisebbségi önkormányzat részére.
A Szécsényi Rendőrkapitányság az általa használt  Rákóczi  út 13. szám alatti 
KMB irodára a továbbiakban nem tart igényt, így ezt a helyiséget tudják majd a 
kisebbség  részére  biztosítani.  A  polgármester  javasolja,  hogy  ennek  a 
helyiségnek fűtési, világítási és vízdíj költségeinek mértékéig az önkormányzat 
támogatást nyújtson a kisebbségi önkormányzatnak.
Az  államháztartási  törvényben  foglaltak  alapján  a  két  önkormányzat 
megállapodásban kell  rögzíteni  a költségvetés elkészítésének,  jóváhagyásának 
eljárási  rendjét  a  gazdálkodással  az  adatszolgáltatással,  vagyonkezeléssel 
kapcsolatos szabályokat.

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő testületének
141/2010.(12.22.) határozata

1.)  A  képviselő-testület  a  Ludányhalászi  Község 
Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  képviselő-
testületével  kötendő  együttműködési  megállapodást  a 
XI. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2.)  Az  önkormányzat   2011.  évi  költségvetésben  a 
kisebbségi  önkormányzat  használatába  adott 
Ludányhalászi, Rákóczi út  13. sz. alatti – volt KMB 
iroda – helyiség 2011. évi fizetési, világítási és vízdíj 
költségeinek  mértékéig  a  kisebbségi  önkormányzat 
részére támogatást biztosít.

A  testület  utasítja  a  polgármestert,  döntéséről  és  az 
érintetteket értesítse.

Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Kovács Imre polgármester



10.Napirend: Endrefalva  község  településrendezési  terv  módosításának 
véleményezése

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

Kovács  Imre  polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  az  épített  környezet 
átalakításáról  és  védelméről  szóló  törvény  alapján  Endrefalva  község  a 
településrendezési  tervének  módosítását  véleményezésre  megküldte  a 
testületnek.
A  módosítás  a  teleülés  külterületét  érinti,  Endrefalva  és  Szalmatercs 
közigazgatási  határát,  ahol  a  halastó  kerül  kialakításra,  s  ezt  szeretnék 
vízgazdálkodási övezetbe sorolni.

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő testületének
142/2010.(12.22.) határozata

A  képviselő-testület  Endrefalva  község 
településrendezési  tervének XII.  sz.  melléklet  szerinti 
módosításával  kapcsolatos  észrevételt  nem  tesz, 
kifogást nem emel.
A testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről az 
érintetteket értesítse.

Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Kovács Imre polgármester

11.  Napirend: Jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtáshoz  új  készülékek 
beszerzése

Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet.

A Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatása keretében, működési engedély 
alapján 106 darab jelzőrendszeres segélyhívó készüléket üzemeltet. A jelenleg 
üzemben lévő készülékek egyirányú kommunikációra alkalmasak.

A  törvényi  kötelezettségeknek  megfelelően  2010.  január  1-jétől  korszerűbb, 
kétirányú kommunikációra alkalmas jelzőkészülékeket szükséges használni.  A 
Szolgálat esetében a jelzőkészülékek cseréjét ez év december 31-ig megoldani.
A  Balassa  Security  Kft  100  készülék  üzemeltetésére  vonatkozóan  adott 
ajánlatot.  Az  ajánlat  50  készülék  azonnali  és  50  készülék  36  havi  részletre 
történő megvásárlására vonatkozik, valamint  tartalmaz minden más felmerülő 



költséget  is.  Amennyiben az önkormányzatok kevesebb eszköz  üzemeltetését 
vállalják az ajánlat természetesen változik.

Az elmúlt  években 13 készülék  volt  az  önkormányzatnál  kihelyezve,  de  2-3 
darab felváltva használaton kívül volt. A következő évtől 10 készülék igénylését 
javasolja.

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

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő testületének
143/2010.(12.22.) határozata

A  képviselő-testület  a  2011.  január  01-jétől  a 
jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  keretében  10 
készüléket kíván használni. 
A testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről az 
érintetteket értesítse.

Határidő: Értelemszerűen
Felelős: kovács Imre polgármester

12. Napirend: A II.  Rákóczi  Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos 
Óvoda pedagógiai programjának és helyi tantervének módosítása

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás

Bódiné Fenyvesi Mónika képviselő
Az elmúlt időszak téves döntése volt az oktatás területén a szöveges értékelés, 
hiszen a többség el sem olvasta viszont nagy munkát és adminisztrációt jelentett 
az intézménynek.

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő testületének
144/2010.(12.22.) határozata

A  képviselő-testület  a  II.  Rákóczi  Ferenc  Általános 
Iskola  és  Napköziotthonos  Óvoda  pedagógiai 



programjának és helyi tantervének módosítását a XIII. 
sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

13. Napirend: Egyebek

13.1. Kovács  Imre  polgármester  ismerteti  a  Kelet  –  Nógrád 
Hulladékgazdálkodási  projekt  I.  ütemének  megkezdéséről  szóló 
tájékoztatót  (XIV.  sz.  melléklet)  és  az  abban  foglaltak  alapján 
javasolja a pályázathoz való csatlakozást.

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

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő testületének
145/2010.(12.22.) határozata

A  képviselő-testület  a  KEOP  1.1.1.  pályázati 
konstrukció  keretében  megvalósítani  kívánt  Kelet-
Nógrád  Hulladékgazdálkodási  Rendszer  elnevezésű 
projekthez részvételi szándékát fejezi ki.

A  testület  utasítja  a  polgármestert,  döntéséről  az 
érintetteket értesítse.

Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Kovács Imre polgármester

Sútor Csaba képviselő
A polgárőrség  szeretne  egy autót,  hiszen  minden  környező településnek már 
van. Bár az autónak költségei is vannak, még akkor is ha nem használják, hiszen 
a biztosítás éves szinten 20-30 ezer Ft.
Az  egyesületnek  bevétele  csak  a  tagdíjból  van,  ezért  kérnek  ehhez  az 
önkormányzattól segítséget.

Végh Imre képviselő
Pályázati  úton  kell  valamilyen  támogatási  lehetőséget  keresni  ennek 
megoldására.

Sútor Csaba képviselő
Csekket  szeretnénk  gyártani,  és  aki  szeretné  a  Polgárőrséget  támogatni  ezen 
befizetheti.
Fenyőfa  kérdése:  az  önkormányzatnak  és  az  egyháznak  is  minden  évben 
összesen kb. 20 db fenyőfára van szüksége. 
Saját termeléssel ezt a kérdést meg lehetne oldani.



Végh Imre képviselő
Ezt csak olyan területen lehet megoldani, ahol őrzött és zárt terület.
A parókia területe erre alkalmas lenne.

Kovács Imre polgárrmester
Azt a területet senki nem szántja fel, egyetlen vállalkozó sem, mert a gépekben 
kárt okozna. A felelősséget ezért ő nem tudja vállalni.

Sútor Csaba képviselő
A halászi templomkertben a hősi sírok környezetét kicsit rendezettebbé kellene 
tenni, parkosítással, padok elhelyezésével.
A  templomok  a  környező  településeken  reflektorral  meg  vannak  világítva, 
nekünk is keresni kellene erre pályázati lehetőséget.

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 18. sz.

2010. december 22-én megtartott ülés
j e g y z ő k ö n y v e


