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A képviselő – testület 2010. augusztus 26-án megtartott rendkívüli 

üléséről

    2. Napirend: Iskola felújítása

Kovács  Imre  polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  az  általános 
iskolánál az árvíz után megindult a penészedés. A szakvélemények alapján a 
válaszfalak  szakaszos  cseréjére  lenne  szükség,  helyette  azonban  az  idő 
rövidsége miatt, hiszen a tanítást szeptember 1-jén meg kell kezdeni, csak 
szárítóvakolat készült.

A munkákat részben a vállalkozó, részben a közcélú munkások végezték. A 
tanévnyitásra a tantermek elkészülnek az igazgatói és tanári szoba, valamint 
az egyéb helyiségek nincsenek készen, de egy – két héten belül elkészülnek. 
A vis maior támogatáshoz készített költségvetés nem tartalmazza az iskola 
tornaterem tetőszerkezetének a javítását, de javasolja megoldani a két bejárati 
lépcső rendbetételével együtt.
A külső homlokzat felújításával mind az idő mind célminőségi okok miatt 
most  nem célszerű  foglalkozni,  ezt  a  munkát  csak  a  nyílászárók  cseréjét 
követően szabad elvégezni.
A kézilabda pálya most csak egy salakborítást kapna.
A biztosító a költségvetés alapján 6, 5 millió forint kártérítést állapított meg, 
melyből az előzőekben felsorolt munkák kb. 3 millió forintot tesznek ki, a 
különbözetet más célra tudjuk fordítani.

Végh Imre képviselő
Támogatja a polgármester javaslatát, az a lényeg, hogy az iskola szeptember 
1-jén meg tudja kezdeni a tanévet.

A testület a javaslattal egyetértett.

3. Napirend: Egyházi ingatlan kártalanításra kapott összeg felhasználása
   

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Ludányhalászi, Rákóczi út 61. 
szám alatti (volt anya – és gyermekvédelmi tanácsadó) ingatlannak a Római 
Katolikus  Egyházközség  részére  történő  tulajdonba  adásáért  a  kormány 
1040/2006.(IV.10.) számú határozata alapján 4.900.000. Ft kártalanítás került 
megállapításra,  megelőlegezett  funkcióváltás  megtérítése  címen.  A  fenti 
kamatokkal  növelt  összeg  az  elmúlt  héten  átutalásra  került  –  7.015.000  Ft 
összegben.



Az  önkormányzat  pénzügyi  helyzete  az  első  félév  során  a  vártnál  jobban 
alakult, hiszen áprilistól július elejéig a folyószámlahitelt nem kellett igénybe 
venni.
Visszaigénylésre  került  a  magánszemélyek  közműfejlesztési  hozzájárulása 
2.100.000. Ft, ez az összeg is leutalásra került.
A  fenti  összeget  hozzáadva  kb.  13  millió  forint  áll  az  önkormányzat 
rendelkezésére, amit a következőkre javasol előirányozni.
a) az elmúlt hónapok rendkívüli időjárási viszonyai halaszthatatlanná teszik a 
község  ár  –  és  belvízvédelmi  tervének  elkészítését,  amik  három  ütemből 
tevődik össze.
- 1. ütem a külső vízelvezető árkok visszaállítása
- 2. ütem belterületi vízelvezetés
- 3. ütem az árvíz oldalról védőgát építése
A három ütem tervezési díja az előre megkért árajánlat alapján 3,8 millió Ft + 
áfa,  valamint a vízjogi létesítési engedély további 600 – 700 ezer Ft.
A tervezési díjat két év alatt kell kifizetni.
Az első ütem terveinek elkészítése halaszthatatlan lenne, de valószínű, hogy az 
első és második ütem tervezését nem lehet szétválasztani.
A megvalósításra pályázati úton kerülne sor.
b) Az eddig sem túl jó állapotban lévő Maros illetve Előd utak állapotát az ár 
és a belvíz tovább rontotta. Az útépítésre már két ajánlat bekérésre került, a 
különbség csak pár százezer Ft közöttük.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás

Brunda József képviselő
A két út állapota már 20 év óta gond, de soha nem volt rá pénz.

Végh Imre képviselő
Az ár és belvízvédelmi tervek elkészítésének csak az első ütem elkészítését 
támogatja.

Kalos Istvánné képviselő
A Víg út is nagyon rossz minőségű.

Mosó Zoltán alpolgármester
A tervezésnél csak az első ütemben szabad gondolkodni, hiszen a megvalósítás 
többmilliárd forint, erre pályázni sem lehet együtt csak külön – külön. Nincs 
értelme terveket készíteni azért, hogy a polcon porosodjon. Az utak felújítását 
támogatja.



Kovács Imre polgármester 
Az utak felújítását  a  hozzászólásukban többen is  támogatták  a vízrendezési 
tervekkel kapcsolatban megoszlanak a vélemények, ezért azt javasolja, hogy 
amennyiben a tervező az első és a második ütemet egyben 2,5 millió Ft-ért 
megcsinálja akkorra tervek kerüljenek megrendelésre amennyiben nem akkor 
erre adjon árajánlatot a következő testületi ülésig.

A testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
76/2010.(08.26.) határozata

A  képviselő  –  testület  a  2010.  évi  költségvetésben  nem 
tervezett 
- biztosítási kártérítés 6.500. e Ft
- közműfejlesztési hozzájárulás visszaigénylés 2.100. e Ft
- egyházi ingatlan kártalanítása utáni kamat 2.500. e Ft
 többletbevételek  felhasználását  az  alábbiak  szerint 
határozza meg:
- ár –és belvízvédelmi tervek 2.500. e Ft
- Maros - és Előd út felújítása 6.150. e Ft
- iskola felújítása 2.450. e Ft
A  képviselő-testület  utasítja  a  polgármester,  hogy  a 
költségvetési  rendelet  módosítását  és  az  előirányzat 
átcsoportosítását készítse el.

Felelős: Kovács Imre polgármester
Határidő: értelemszerűen

4. Napirend: Ludányhalászi Község település rendezési terve

Kereszti  Márta  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  szécsényi  kiemelt  építésügyi 
hatóság  közreműködésével  elkészült  a  helyi  építési  szabályzat  tervezete.  A 
beépítésre szánt területek felsorolásába új elemként kerültek be az üdülőterületre 
vonatkozó építési szabályok.
A tervezet a bányakapitányság, a vízügyi felügyelet, illetve az örökségvédelmi 
hivatal által előírt feltételeket is tartalmazza.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás



Kovás Imre polgármester
A  tervezetbe  pontosítani  szükséges,  hogy  milyen  területre  terjedjen  ki  a 
szabályozás.

Végh Imre képviselő
Az előterjesztést tisztázni kell, hogy kinek kell elbontani a nem környezetbarát 
anyagból  készült  stégeket,  illetve  pontosítani  kell  a  tó,  Kistó,  Öregtó  tó, 
Horgásztó fogalmakat az egyértelműségek miatt.

Mosó Zoltán alpolgármester
A  már  meglévő  épületekre  vonatkozó  fennmaradó  engedélyhez  szükséges 
előírásokat körültekintően kell meghatározni.

Kovács Imre polgármester
A 19 § (2) bekezdésében szereplő út méreteinek meghatározásánál figyelemmel 
kell lenni arra, hogy ne veszélyeztesse a belterületi ingatlanokat.
Javasolja,  mivel  az  írásos  anyagot  csak  az ülésen  kapták meg a  képviselő  – 
testületi  tagok  a  fenti  módosításokat  átvezetve  az  egészet  egyben  látva  a 
következő ülésre kerüljön ismét tárgyalásra ez a napirendi pont. 

A testület a javaslatot egyhangúan elfogadta.

5. Napirend: Egyebek

5.1.A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az előző évekhez hasonlóan a 
költségvetésben  ebben  az  évben  is  elkülönítésre  került  a  középfokú 
tanulmányokat folytatók támogatására egy keretösszeg – 200.000 Ft.
A  várható  tanulólétszámot  figyelembe  véve  4.000  Ft/fő  összeget  javasolja 
meghatározni,  illetve kerüljön rögzítésre a rendeletben, hogy a kérelmeket  az 
adott év szeptember 30-ig lehet beadni.

A  testület  a  javaslattal  egyetértett  és  egyhangú  9  igen  szavazattal  az  alábbi 
határozatot hozta, illetve rendeletet alkotta.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
77/2010.(08.26.) határozata

A képviselő  –  testület  a  gyermekvédelmi  ellátások  helyi 
szabályozásáról  szóló  többször  módosított  10/2003. 
(09.05.9 rendelt  14.  §-a alapján a középiskolások részére 
4.000.-/tanuló  beiskolázási  támogatást  állapít  meg.  A 



testület  utasítja  a  jegyzőt,  a  költségvetésben  tervezett 
beiskolázási támogatás terhére a kifizetésről intézkedjen.
A  határozatról  az  érintettek  a  Ket.  szabályai  szerint 
szerkesztett egyedi határozattal értesíteni kell.

Felelős: Kereszti Márta jegyző
Határidő: értelemszerű

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/2010.(VIII.27.) önkormányzati rendelete

A  képviselő  –  testület  a  10/2003.(09.05.)  számú 
gyermekvédelmi  ellátások  helyi  szabályozásáról  szóló 
rendelet  módosítására  a  II.  sz.  melléklet  szerinti 
önkormányzati rendeletet alkotja.

5.2.  Kovács  Imre  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  két  szolgálati  lakásra 
jelentkező  mindhárom  nagycsaládos  eljött  a  személyes  megbeszélésre.  A 
szolgálati lakásra a sok eső miatti beázás után a javítási munkák elvégzésére az 
iskola helyreállítási munkák elsődlegessége miatt csak szeptemberben kerülhet 
sor, ami azt jelenti, hogy a döntést már az új testületnek kell meghozni. Erről 
tájékoztattam őket.

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 9. sz.

2010. augusztus 26-án megtartott ülés
j e g y z ő k ö n y v e


