Jegyzőkönyv
a képviselő-testület 2010. szeptember 16-án megtartott nyílt üléséről
2. Napirend: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az előző évhez
hasonlóan idén is lehetősége van az önkormányzatnak csatlakozni a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
A testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
83/2010.(IX.16.) határozata
1. A Ludányhalászi Községi Önkormányzat csatlakozni
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Öszöndíjpályázat 2011
évi fordulójához.
2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a
pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során
maradéktalanul érvényesíti az Általános Szerződési
Feltételben foglaltakat. A testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a nyilatkozatot aláírja.
3. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a csatolandó
okiratnak a felsorolását, illetve az elbírálásnál
figyelembe vehető szempontokat.
a.) A pályázónak szociális rászorultsága igazolására
pályázata kötelező mellékleteként az alábbi
okiratokat kell csatolnia:
• A pályázó és a vele egy háztartásban élők egy
főre jutó jövedelmének havi forint összege és az
ezt igazoló jövedelemigazolások
• A családban eltartott gyermekek száma
• Más eltartottak száma
• Saját, vagy családtagok közül folyamatos
ellátást igénylő betegségéről, rokkantságáról
szóló orvosi igazolás

Kollégiumi ellátásról, vagy elutasításról szóló
igazolás
b.) A pályázatok elbírálása során előnyt élvez az a
pályázó, aki:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Árva, vagy félárva
Családjában élő eltartottak száma három, vagy annál több
Gyermeket nevel
Egyedül neveli gyermekét
Tartós betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást
igénylő beteg, vagy rokkant személy van
Eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül
Állandó lakóhelyén kívül intézményben tanul
Nem részesül kollégiumi ellátásban.
4. A testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázati
kiírást a helyben szokásos módon tegye közzé.
Felelős: Kovács Imre polgármester
Határidő: 2010. október 01.
3. Napirend:
a) Tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és igényelt
támogatásokról
b) A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
c) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítése
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztések a meghívó mellékletét képezte.(II., III., és IV., sz.
melléklet)
A pénzügyi bizottság az előterjesztést véleményezte, a tájékoztatásban
foglaltakkal egyetértett és javasolja a rendelet módosítás elfogadását.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás

Kovács Imre polgármester
Az önkormányzat gazdálkodása már az augusztusi ülésre is szóba került. A
holnapi nap folyamán ismét le tudunk kötni pénzt, most 12 millió forintot. Az út

felújítási munkákat az átadást követő 30 nap múlva kell kifizetni, még így is
marad 6 millió Ft lekötve.
Mosó Zoltán alpolgármester
A hivatal pénzügyi kollégái ismét szép munkát végeztek, dicséretet érdemelnek.
A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta,
illetve határozatot hozta.
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/2010.(IX.17.) önkormányzati rendelete
A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi
költségvetésről szóló 3/2010.(II.12.) önkormányzati
rendelet módosítására a III. sz. melléklet szerinti
rendeletet alkotja.
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
84/2010.(IX.16.) határozata
A képviselő-testület az önkormányzat 2010. I. félévi
teljesítéséről szóló tájékoztatót a IV. sz. melléklet
szerinti tartalommal elfogadja.
4. Napirend: Az önkormányzat 2006-2010. évi ciklusprogramjának
teljesítése
Kovács Imre szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a 2006-2010. évi
ciklusban a vezérelve az elsődleges célja az önkormányzat és az intézmények
rentábilis működtetése volt, még következő második feladatának a hitelállomány
és a tartozások csökkentését tartotta.
A kitűzött feladatokat az alábbiak szerint sikerült teljesíteni:
- a hitelállomány csökkentésében szerepet játszott az LTP-s szerződések,
valamint a kántorlakás kártalanítására megállapított támogatás.
- a ciklus elején 25 milliós hitelállománnyal indultunk, most 10 milliós többlettel
tudjuk átadni a következő testületnek.
- jókor jött a közmunkaprogram, hiszen a foglalkoztatott létszámmal (60-70 fő)
egyrészt kb. 1 millió forintot tudtunk megtakarítani, mivel nem RÁT-on voltak
hanem 200 napig foglalkoztattuk őket – másrészt a hátralékokat is sikerült
behajtani.

- a gépjárműadónál az okmányirodai forgalomból való kivonás kezdeményezése
eredményeképpen a hátralékok egyrészét sikerült behajtani.
- az árvíz okozta károkból a védekezési költség 2,8 millió Ft , ebből eddig
előlegként 1.200 e Ft-ot utaltak, innen is várható még kb. 1,5 - 1,6 millió Ft. A
helyreállítási költségekkel kapcsolatban nem lehetünk optimisták, de ebből is
realizálódik még pénz, csak nem tudjuk mikor.
- az intézmények működéséről nehéz beszélni, de kell. A vezetőváltás kérdése –
a jelentkezők hiányából, illetve a visszalépésekből alakult ki ez a jelenlegi
helyzet. Az oktatás színvonaláról nem szakértőként nehéz véleményt mondani,
de tény, hogy sok gyereket vittek illetve visznek el az intézményből. A
fegyelmezés kérdése – drasztikusabban kell megkövetelni, reméli, hogy a
kormány hatékonyabb megoldásokat fog a pedagógusok kezébe adni
ugyanakkor fontos a szülőkkel szembeni hatékonyabb fellépés.
- a civil szervezetek, működése beváltotta a hozzáfűzött reményeket
• a polgárőr – és a sportegyesületet nulláról kellett újra
éleszteni, ami talpig embert igényelt.
• az iskolai alapítványnál jövőre a kuratóriumi tagok
megújítására sort kell keríteni
Kérdés, észrevétel, hozzászólás.
Szeles Marianna képviselő
A falu arculata sokat változott ebben a ciklusban.
Végh Imre képviselő
El kell ismerni, hogy az elmúlt évtizedben ez az utolsó négy év volt a
leghatékonyabb, és ez a polgármester jó értelemben vett agresszivitásának,
kitartásának volt köszöntő.
A testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
85/2010.(IX.16.) határozata
A képviselő-testület az önkormányzat 2006-2010. évi
ciklusprogramjának teljesítéséről szóló beszámolót
elfogadja.
5. Napirend: Ludányhalászi községi vízmű vízjogi engedélyezési terve
Kereszti Márta jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a 60/2010.(06.17.) határozat
alapján a polgármester kérte a Vízügyi Felügyelőségtől nyilatkozattételre

megadott határidő módosítását, melyek a felügyelőség 2010. szeptember 30-ig
meghosszabbított.
A kutak további üzemeltetésére, a megszüntetésére és átminősítésére vonatkozó
költségekről az alábbi adatokat sikerült beszerezni:
1. A vízbázis végleges bezárásának, eltömedékelésének költsége:
- tömedékelési engedélyezési tervdokumentáció készítésére 500.000 Ft
- kutak megszüntetése, tömedékelés 2.400.000 Ft
A megszüntetés nyeresége lehet az érintett terület értékesítése.
2. A vízbázis további fenntartása esetén a kutak üzemeltetésére vonatkozó
jogszabályok alapján kötelezően előírt vizsgálatok elvégzése,
- első évben
400.000 Ft
- további években 110.000 Ft
Továbbá el kell végezni a vízbázis védőidomainak kijelölését ami további 3 –
3,5 millió Ft.
3. A vízbázis monitoring kutakként történő üzemeltetése esetén – melyet a
Vízügyi Felügyelőségnél kell kérelmezni – az üzemeltetési engedély
módosításának eljárási illetéke a három kútra kb. 20.000 Ft.
A kutak vízminőség kémiai vizsgálata alapparaméterekkel évente kutanként kb.
20.000 Ft. Az önkormányzatoknak a fentieken kívül gondoskodni kell a kutak
környékének rendben tartásáról.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás.
Mosó Zoltán alpolgármester
A költségek magukért beszélnek az utolsó megoldást javasolja elfogadni.
A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
86/2010.(IX.16.) határozata
A képviselő-testület a Ludányhalászi 0215, 0430/2 és a
0430/4 hrsz-ú üzemen kívüli községi vízműkutaknak
esetében sem a, továbbüzemeltetéssel, sem az
eltömedékeléssel járó költségeket nem tudja felvállalni
ezért a fenti vízbázist monitoring – kutakként kívánja
üzemeltetni.
A képviselő-testület a polgármestert, hogy az
átminősítéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Kovács Imre polgármester

Határidő: Értelemszerűen
6. Napirend: SZSZB tagok választása
Kereszti Márta jegyző tájékoztatja a testületet, a polgármester – és helyi
önkormányzati képviselők – jelöltek bejelentkezése lezárult. A választási
bizottság tagjainál 5 személy esetében összeférhetetlenség került megállapításra.
Az új tagokra az alábbiak szerint tesz javaslatot:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
87/2010.(IX.16.) határozata
A képviselő-testület a 2010. október 03-i helyi
önkormányzati képviselők és polgármester választásra a
szavazatszámláló bizottságokba az alábbi tagokat
válassza:
2 sz. szavazókör
Kovács Krisztián póttag, Ludányhalászi, Rákóczi út 22.
Galó Gáborné póttag, Ludányhalászi, Losonci út 49.
- Kisebbségi szavazatszámláló bizottság
Zölleiné Péter Tímea tag, Ludányhalászi, Rákóczi út 103.
Gyulavári Mónika tag, Ludányhalászi, Bajcsy –
Zsilinszky út 6.
Gyöngyhalmi Tibor Jánosné póttag, Ludányhalászi,
Kossuth út 26.
A testület utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a
megválasztott tagok és póttagok eskütételének
megszervezéséről
és
a
bizottság
névsorának
hirdetményként történő közzétételéről.
Felelős: Kovács Imre polgármester
Határidő: Értelemszerűen

7. Napirend: Ár – és belvízvédelmi tervezés
Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az árajánlattétellel
megkeresett cégek közül egyik sem vállalta a tervezés ütemekre bontását, mivel

a külső vízelvezető árkok visszaállítását, illetve a belterületi vízelvezetést
műszakilag felelőtlenség külön kezelni, hiszen ha csak külterületre készülnek el
a tervek és majd a kivitelezés, akkor belterület veszélyeztetettsége jóval
fokozottabb lenne. Ezt a kérdést és a tervezést csak egyben lehet kezelni. A
beruházási koncepció és a vízjogi engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére
és benyújtására az első fokú építési hatósághoz, valamint a támogatási pályázat
és mellékleteink – megvalósíthatósági tanulmány és költségkamat elemzés –
elkészítésére – a Quadrát Kft. –től és a Pannon Forrás Térinformatikai és
Mérnöki Szolgáltató Kft –től került ajánlat megkérésre. A két ajánlat közül
2.000 e. Ft-tal a Quadrát Kft. ajánlata alacsonyabb összegű.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás.
Végh Imre képviselő
A számok magukért beszélnek az alacsonyabb összegű ajánlatot kell elfogadni.
A testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
88/2010.(IX.16.) határozata
A képviselő-testület a Ludányhalászi település
csapadékvíz elvezető rendszer tervezési munkáira a
Quadrát Kft ajánlatát fogadja el.
A testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a
vállalkozási szerződést kösse meg.
Felelős: Kovács Imre polgármester
Határidő: Értelemszerűen
8. Napirend: Egyebek
Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium megbízásából a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti
Lektorátus pályázatot hirdet köztéri képzőművészeti és iparművészeti alkotások
megvalósításának támogatására. A pályázat célja a lakókörnyezet valamint a
közösségi terek vizuális kultúrájának, környezetkultúrának a fejlesztése. A
pályázathoz legalább 40% igazolt önerőnek kell rendelkezésre állni. A település
vonatkozásában Petőfi neve több helyen is fellelhető. Bobály Attila
szobrászművész vállalta Petőfi 5/4-es portréjának elkészítését tekintettel arra,
hogy a szobor a Művelődési Ház udvarára kerülne elhelyezésre, ezért ehhez a
képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

A testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
89/2010.(IX.16.) határozata
1.) A képviselő-testület pályázatot nyújt be a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium megbízásából a Megyei
Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus által
meghirdetett
a
„Köztéri
Képzőművészeti
és
Iparművészeti
alkotások
megvalósításának
támogatására, melynek keretében a Művelődési Ház
udvarán Bobály Attila szobrászművész „Petőfi szobor”
című alkotás kerül elhelyezésre.
2.) A képviselő – testület a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 10 § (1) bekezdés h) pontjában
meghatározott hatáskörében eljárva hozzájárul, hogy
Bobály Attila szobrászművész Petőfi Sándort
megmintázó mellszobra a Ludányhalászi belterület 144
hrsz-ú – az önkormányzat tulajdonát képező –
Művelődési Ház és Könyvtár udvarán kerüljön
elhelyezésre.
Több kérdés észrevétel nem lévén a polgármester az ülést bezárta.

Kovács Imre
polgármester

Kereszti Márta
jegyző

Községi Önkormányzat képviselő-testülete
Ludányhalászi
2010. év 11. sz.

2010. szeptember 16-án megtartott ülés
jegyzőkönyve

