Jegyzőkönyv
a képviselő-testület 2010. július 22-én megtartott nyílt
üléséről
2.Napirend: Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről a településen
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (II.sz.melléklet)
Sárközi Tamás rendőr őrnagy szóbeli kiegészítése:
Ludányhalászi településen összességében kedvező, hogy a bűnügyileg kevésbé
fertőzött területek közé tartozik, a bűncselekmények száma az elmúlt évben
csökkent. Ennek oka egyrészt a jól működő polgárőrség, másrészt az a tény, hogy a
KMB-s helyben lakik, illetve mivel volt határmenti település a járőrkocsi többet jár ki.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás:
Végh Imre képviselő:
A beszámoló részletes és átfogó.
A főúton reggel ½6kor egy trafipax jelenléte jó lenne, mivel a sebességhatárokat
csak minden 5. autós tartja be.
A mellékutakon a jó idő beálltával megjelennek a segédmotorosok, akik jogosítvány
és sisak nélkül vezetnek, ezeknek az ellenőrzésében is megoldást kellene találni.
Az a tapasztalat, hogy a törvény nem védi kellőképpen a bejelentőt, ezért az
emberek inkább elfordulnak és nem látnak semmit.
Szeretne tájékoztatást kapni arról, hogy a kábítószer jelen van-e a településen?
Brunda József képviselő:
Megköszöni a rendőrségnek, hogy a trafipax havonta a község több pontján
kihelyezésre kerül.
Sárközi Tamás rendőr őrnagy válaszai:
- Kábítószer ügyben a Nógrád Megyei Rendőrkapitányság jár el. A
szécsényi kistérségben Endrefalva és Nógrádmegyer a két droggal
legfertőzöttebb település. Több településen is tudnak már a jelenlétéről, de
mivel ez egy láncreakció az egész szervezetet szeretnék felderíteni és
elfogni így erről most többet nem mondhat.
- A motorosokkal kapcsolatban sajnos csak azt tudja mondani - mindenhol
ők sem lehetnek ott, ha pedig meghallják őket, hogy arra mennek, akkor
elbújnak.
- Sok településen nagyon hatékonyan működik a SZEM – Szomszédok
Egymásért Mozgalom – javasolja itt is létrehozni.
A testület az előterjesztést megvitatta és egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
66/2010.(07.22.) határozata
A Képviselő-testület a Szécsényi Rendőrkapitányság
közbiztonság megszilárdítása érdekében végzett 2009. évi
tevékenységéről szóló beszámolót a II.sz. melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
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3. Napirend: Tájékoztató a kiemelt építésügyi hatóság munkájáról
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (III.sz. melléklet)
Kérdés, észrevétel, hozzászólás:
Végh Imre képviselő:
A táblázatok jól áttekinthetők.
A falut is érintő árvíz során sokunkban megfogalmazódott a kérdés, hogy a
Bercsényi úti három szoc-polos házra - az árterületre hogyan lehetett építési
engedélyt kiadni.
Kovács Imre polgármester:
Az akkori Képviselő-testület kb. 8-10 éve megdöbbenve értesült, hogy mi épül a
Bercsényi úton, ami azóta is folyamatos gondot jelent. A jelenlegi árvíznél ezekből a
házakból ki kellett telepíteni a lakókat.
A települést érintő építésügyi hatósági eljárásokról szeretnénk naprakész
információkat kapni, ezért kérem, hogy a kollégák amikor kinn járnak a településen,
jöjjenek be a polgármesteri hivatalba, mert szeretnék én is kimenni velük a
helyszínre.
Horváth Róbert Szécsény Város Polgármesteri Hivatal műszaki osztályvezető
válasza:
Teljes mértékben igaza van a polgármester úrnak és tolmácsolom a kérését a
kollégák felé, hogy a polgármesteri hivatalba, amikor kinn járnak a településen
jelentkezzenek be.
A Bercsényi út kérdése – az építési engedély kiadásakor hatályba lévő rendezési
terv előírásai szerint nem volt akadálya az adott területre történő építkezésnek.
A rendezési tervbe ki kell jelölni, le kell határolni azokat a területeket, ahova ilyen
problémák miatt nem lehet építési engedélyt kiadni a későbbiekben.
A testület a tájékoztatót tudomásul vette.
4. Napirend: Az óvodai nevelés helyi programjának elfogadása
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (IV. sz. melléklet)
Kérdés, észrevétel, hozzászólás:
Végh Imre képviselő:
Dicséret illeti az óvodapedagógusokat és a többi dolgozót is, akik az előterjesztés
elkészítésén dolgoztak.
Bódiné Fenyvesi Mónika képviselő:
A program azokkal az elemekkel került kiegészítésre, amit a jogszabályok előírnak.
Az óvónők munkáját is nehezíti, hogy a szakmai munka mellett rengeteg az
adminisztráció.
A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
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67/2010.(07.22.) határozata
A Képviselő-testület az óvodai nevelés helyi programját a IV.
sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
5. Napirend: Beszámoló a 2009/2010-es tanévről
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (V. sz. melléklet)
Kérdés, észrevétel, hozzászólás:
Bódiné Fenyvesi Mónika képviselő:
A tájékoztató részletes és átfogó látni, hogy a tanév során az iskolában nem
tétlenkedett senki, nagyon sok és színes programokat szerveztek.
Végh Imre képviselő:
Az iskolából kikerülő diákok milyen irányba, hol tanulnak tovább, erre vonatkozóan
van-e felmérés, készült-e statisztika?
Józsáné Kovács Klára iskolaigazgató válasza:
A jelenlegi nyolcadikosok közül gimnáziumba 1 tanuló, szakközépiskolába 2 tanuló, a
többi szakmunkás képzőbe folytatja tanulmányait.
A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
68/2010.(07.22.) határozata
A Képviselő-testület a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda 2009/2010-es tanévről készített
beszámolót az V. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
6. Napirend: Közoktatási intézkedési terv
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte (VI. sz. melléklet).
Kereszti Márta jegyző tájékoztatja a testületet, hogy jogszabályi előírások alapján a
helyi önkormányzatnak önállóan vagy más helyi önkormányzattal közösen a
közoktatási feladatai megszervezéséhez döntés-előkészítést szolgáló feladatellátási
intézményhálózat – működtetési és fejlesztési tervet kell készíteni. Ez alól a
kötelezettség alól abban az esetben mentesül, ha tagja a többcélú társulásnak
feltéve, hogy a társulás önálló intézkedési terve – az adott település vonatkozásában
is – tartalmazza mindazt, amit az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia
kell.
A Szécsényi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 48/2008 (IX.25.)
számú határozatával elfogadott Intézkedési Terv megfelel az előzőekben leírtaknak.
2010-ben ezt a kistérségi intézkedési tervet felül kell vizsgálni, és így az abba foglalt
településekre vonatkozó fejlesztési irányokat és elképzeléseket is.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
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Képviselő-testületének
69/2010.(07.22.) határozata
A Képviselő-testület az önkormányzat 2010-2016 évekre
vonatkozó közoktatási feladatellátási, intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervét a VI. sz. melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
7. Napirend: Pályázat
rendezvényekre

testvérvárosi

kapcsolat

ápolására

irányuló

Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet a „Testvérvárosi kapcsolatok
ápolására irányuló rendezvények – Európa a polgárokért program”
– pályázati kiírásról,
– a pályázati feltételekről,
– a pályázat céljáról,
– a támogatható tevékenységek köréről és
– a rendelkezésre álló keretösszegről.
A pályázati kiírás szerint a támogatás mértéke 100% - tehát önerő nem szükséges,
ezért javasolja a pályázat elkészíttetését és beadását.
A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
70/2010.(07.22.) határozata
A Képviselő-testület pályázatot nyújt be az Európai Bizottság
által kiírt „Testvérvárosi kapcsolatok ápolására irányuló
rendezvények – Európa a polgárokért program” elnevezésű
pályázatra.
A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a
pályázat beadásához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2010. szeptember 1.
Felelős: Kovács Imre polgármester
8. Napirend: Folyószámla hitelfelvétele
Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy 2010. augusztus 10-én az
önkormányzat folyószámla hitelkerete lejár. A hitelkeret 17.000.e Ft-ba került
megállapításra. Ez az összeg az első negyedévbe csak részben került
felhasználásra, illetve az önkormányzat pénzügyi helyzete sem indokolta ezt a
magas összegű hitel rendelkezésre tartását, így május közepén kezdeményeztük a
hitelkeret összegének 8.000.e Ft-ra történő módosítását, melyet a pénzintézet
jóváhagyott. Ennek a csökkentett összegű hitelkeretnek a fenntartása továbbra is
indokolt a költségvetésbe megállapított hiány finanszírozására.
A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
71/2010.(07.22.) határozata
A Képviselő-testület a költségvetésben megállapított hány
finanszírozására 8.000.000.,-Ft folyószámlahitelt vesz
igénybe.
A hitelnyújtás kért időpontja: 2010.08.10.
A hitel rendelkezésre tartási ideje: 2011.08.09.
A hiteltörlesztés: automatikus.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a visszafizetés időtartama
alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő évében a többi
kiadást megelőzően az önkormányzat költségvetésében
megtervezi és jóváhagyja.
Határidő: értelemszerűen.
Felelős: Kovács Imre polgármester.

9. Napirend: Önkormányzati lakások bérbeadása
Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Nagycsaládosok
Országos Egyesületének az önkormányzati lakások bérbeadása rész vonatkozó
felhívásra 3 család jelentkezett – egy hat-gyermekes, egy négy-gyermekes és egy
két-gyermekes, akik decemberre várják a harmadik babát. E-mailben megkérdeztük
őket, hogy tudják-e vállalni a személyes találkozót a testülettel. Mindhárom család
igennel válaszolt, ezért javaslom, hogy a döntést megelőzően az 08.01. és 08.05.
közötti időpontban hívjuk meg őket.
A testület a javaslattal egyetértett.
10. Napirend: Választási bizottság tagjainak megválasztása
Kereszti Márta a Helyi Választási Iroda vezetője tájékoztatja a testületet:
-

hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választását a
köztársasági elnök 2010. október 3.-ra tűzte ki
a kisebbségi választói névjegyzékbe felvettek száma 2010. július 15-én 79
fő volt
a területi választási iroda a településen csak két szavazókör működését
engedélyezte, így a 3. számú szavazókör – Gamesz – megszűntetésre
került, a 2. számú szavazókör átkerült a Művelődési Ház épületébe

Az előzőek alapján szükséges:
- a helyi választási bizottság tagjainak és
- a
települési
kisebbségi
szavazatszámláló
megválasztása.

bizottság

tagjainak

A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
72/2010.(07.22.) határozata
5

1./ A Képviselő-testület a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. tv. 23.§ (2) bekezdése alapján a 2010. október 3-ra
kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármester
választáson közreműködő helyi választási bizottság
tagjainak:
Klincsok Jánosné Ludányhalászi, Losonci út 95.
Brunda Győző Ludányhalászi, Köztársaság út 21.
Juhász Józsefné Ludányhalászi, Losonci út 110.
póttagjának:
Németh Lászlóné Ludányhalászi, Szent István út 116. szám
alatti lakosokat választja meg.
2./ A Képviselő-testület a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. tv. 23. § (2) bekezdése alapján a települési kisebbségi
szavazatszámláló bizottság
tagjainak:
Puszta Zsolt Lajosné Ludányhalászi, Losonci út 93/2.
Ádám Tamás Ludányhalászi, Radnóti út 6.
Szerencsés Miklós Ludányhalászi, Losonci út 5.
Brunda Győzőné Ludányhalászi, Köztársaság út 21.
Bacsik Dániel Ludányhalászi, Rákóczi út 61.
Póttagjának:
Tőzsér Tamás Ludányhalászi, Bajcsy-Zsilinszky út 12.
Sútor Csaba Ludányhalászi, Szent István út 122. szám alatti
lakosokat választja meg.
3./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon
a megválasztott tagok és póttagok eskütételének
megszervezéséről és a bizottság névsorának hirdetményként
történő közzétételéről.
Határidő: értelemszerűen.
Felelős: Kereszti Márta jegyző.
11. Napirend: Vis-maior támogatás igénylése
Kereszti Márta jegyző tájékoztatja a testületet a vis-maior támogatás igénylés
jogszabályi feltételeiről:
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
73/2010.(07.22.) határozata
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A Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be az
Önkormányzati Minisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: előre nem látható természeti
vagy más eredetű esemény miatt szükségessé vált árvízi
védekezés.

A káresemény forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
2010. év
%
Saját forrás (biztosítási összeg
50.075,-Ft
10 %
nélkül)
Biztosító kártérítése
- Ft
Egyéb forrás
- Ft
Vis maior igény
450.675,-Ft
90 %
Források összesen
500.750,-Ft
100 %
- A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett
összköltsége
500.750,-Ft,
melynek
fedezetét
az
önkormányzat részben tudja biztosítani.
A képviselő-testület a kérelem szabályszerűségének és a
támogatás
rendeltetésszerű
felhasználásának
az
e
rendeletben
meghatározott
szervek
által
történő
ellenőrzéséhez hozzájárul.
12. Napirend: Intézményi nyersanyagköltségről és térítési díjról szóló helyi
rendelet módosítása
Kereszti Márta jegyző tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzat 2010. június
16. és 2010. augusztus 31.-e közötti időszakban vállalhatja azon gyerekek nyári
gyerekétkeztetését, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.
Állami támogatást abban az esetben lehet igényelni, ha legalább 44 legfeljebb 54
munkanapon keresztül folyamatosan napi egyszeri melegétkezést biztosít az
önkormányzat.
A nyári étkeztetés címén igényelhető állami támogatás egy gyerekre jutó napi
összege legfeljebb 370,-Ft. Azt szeretnénk, hogy azok a gyerekek, akik ezt a
lehetőséget igénybe veszik, egy tartalmas ebédet kapjanak, ezért a nyári
gyermekétkeztetés nyersanyag normájára 288,-Ft/nap (ÁFA-val) javaslom
megállapítani.
A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2010.(VII.23.) önkormányzati rendelete
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A Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az intézményi nyersanyagköltségről és térítési díjakról szóló
4/2010 (III.19.) önkormányzati rendelet módosítására a VII.
sz. melléklet szerinti rendeletet alkotja.

Több kérdés észrevétel nem lévén a polgármester az ülést bezárta.

Kovács Imre
polgármester

Kereszti Márta
jegyző
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Községi Önkormányzat képviselő-testülete
Ludányhalászi
2010. év 8. sz.

2010. július 22-én megtartott ülés
jegyzőkönyve
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