
Jegyzőkönyv
a képviselő – testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről

2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése

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

Kovács Imre polgármester szóbeli kiegészítése:
- az egyik legfontosabb testületi ülés, amikor a költségvetést tárgyaljuk,
- az elmúlt évi költségvetés tervezésekor is gondot okozott a hiány, sajnos 

az idei helyzet sem könnyebb,
- a 2010-es év egy különleges év volt, hiszen az évközben jelentkező plusz 

bevételek  tették  lehetővé  az  elvégzett  fejlesztési  feladatokat,  valamint 
ezek biztosítottak lehetőséget kb. 15 millió Ft lekötésére,

- ennek  a  lekötött  pénznek  a  sorsáról  is  dönteni  kell  a  költségvetés 
készítésekor,

- az lenne az ideális, ha ezt a pénzt fejlesztési feladatokra tudnánk fordítani, 
de sajnos a működés ezt nem teszi lehetővé, a lekötött pénzből már így is 
4,5 millió Ft-ot fel kellett használni és

- át kellett gondolni, dönteni kellett az iskola további működéséről, hiszen 
az engedélyünk idén áprilisban lejár,

- az önkormányzat az iskola fenntartását ebben a jelenlegi formában már 
nem tudja finanszírozni, ezért szükséges az intézmény átszervezése, más 
működési forma keresése,

- a legoptimálisabb forma a társulás lenne, de meg kell vizsgálni minden 
más  lehetőséget  és  azok  közül  választani,  meg  kell  keresni  az  arany 
középutat.

Végh Imre képviselő
Az tény, hogy az iskola fenntartása miatt van ilyen helyzetben az önkormányzat. 
A gyereklétszám bővítésére  kellene a hangsúlyt  helyezni.  Az idén nyugdíjba 
vonuló két  kolléganő helyét  nem új  dolgozókkal,  hanem helyettesítéssel  kell 
megoldani.  Úgy kell  megszervezni  a tanítási órákat,  hogy lehető legkevesebb 
túlóra legyen, illetve ne is legyen túlóra.
A  szemétszállítás  gyakoriságának  téli  időszakban  történő  csökkentése  is  fog 
megtakarítást eredményezni.

Brunda József alpolgármester
A költségvetés során hozandó döntések nem csak az önkormányzatot, hanem az 
egyéneket, a lakosságot is érintik.
Mindenki  tudja,  hogy  a  munkanélküliség  a  kilátástalanság  a  fiatalokat  sújtja 
leginkább.



Szeretnénk  a  sportot  is  tovább  finanszírozni,  de  nem  látjuk  a  finanszírozás 
mikéntjét! 
Az iskola működtetése is sokrétű dolog, de szeretnénk, hogy iskolánk is legyen. 
Több alternatívát kell keresni, hiszen a gyereknek és a szülőknek sem mindegy, 
hogy hol és milyen körülmények között tanul a gyereke.

Józsáné Kovács Klára iskolaigazgató
Szeretné  megköszönni,  hogy  képviselők  kiállnak  az  intézmény  mellett.  A 
tantestület minden az intézményt érintő kérdésben partner.

Bódiné Fenyvesi Mónika képviselő
A  számok  magukért  beszélnek,  hiszen  minden  területen,  minden  intézmény 
kivette a részét a megtakarításból.

Kovács Imre polgármester
Az iskola  további  működtetésére  vonatkozóan most  nem lehet  dönteni,  ezt  a 
kérdést  egy  külön  testületi  ülésen,  -  ahol  csak  ez  lesz  a  napirend  –  kell 
megtárgyalni,  ott  kell  majd  minden  lehetőséget  megvizsgálni.  Most  abban  a 
kérdésben kell dönteni, hogy a jelenleg még lekötött 7.241. e Ft milyen célra 
kerüljön megtervezésre, a működés finanszírozására vagy az ár-és belvízvédelmi 
rendszer kiépítésére vonatkozó pályázat önerőjeként.

Végh Imre képviselő
Az ár – és belvízvédelmi terveket már megrendeltük, idén el is készülnek. Ha a 
pályázati kiírás megjelenik, be kell adni a pályázatot, ezért azt javasolja, hogy a 
lekötött összeg pályázati önerőként jelenjen meg a költségvetésben.

A  testület  a  javaslattal  egyetértett  és  egyhangú  6  igen  szavazattal  az  alábbi 
rendeletet alkotta:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2011. (II.04.) önkormányzati rendelete

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését a II. sz. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

3. Napirend: Munkamegosztási megállapodás Polgármesteri Hivatal és a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda között

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



Kovács  Imre  polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  megállapodás 
aktualizálására,  illetve  új  megállapodás  elfogadására  költségtakarékossági 
szempontok miatt került sor.

A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2011. (II.03.) határozata

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a II. Rákóczi 
Ferenc Általános  Iskola  és  Napköziotthonos Óvoda közötti 
munkamegosztási megállapodást a III. sz.  melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja.

4. Napirend: Közvilágítás bővítésre árajánlat elfogadása

Kovács Imre polgármester ismerteti az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató 
Kft. közvilágítás bővítésére tett ajánlatát. (IV. sz. melléklet)

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2011. (II.03.) határozata

A képviselő-testület az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató 
Kft.  Rákóczi  úti  és  Radnóti  úti  közvilágítás  bővítésére  tett 
ajánlatát a IV. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

5.  Napirend: Az  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjának  mértékéről 
szóló 3/2003.(03.04.) számú rendelet módosítása

Kereszti  Márta  jegyző  ismerteti  a  Nógrád  Megyei  Közigazgatatási  Hivatal 
törvényességi  észrevételét  a  17/2010.(X.15.)  önkormányzati  rendelethez 
kapcsolódóan és javasolja, hogy a rendelet módosítására a V. sz. mellékletnek 
megfelelően kerüljön sor.

A  testület  a  javaslattal  egyetértett  és  egyhangú  6  igen  szavazattal  az  alábbi 
rendeletet alkotta:



Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2011. (II.04.) önkormányzati rendelete

A  képviselő-testület  az  önkormányzati  képviselők 
tiszteletdíjának  módosításáról  szóló  3/2003.(II.04.)  számú 
rendelet  módosítására  a V. sz.  melléklet  szerinti  rendeletet 
alkotja.

6. Napirend: Megállapodás a cigány kisebbségi önkormányzattal

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2011. (II.03.) határozata

A  képviselő-testület  a  Ludányhalászi  Község  Cigány 
Kisebbségi  Önkormányzat  részére  a  testületi  működési 
feltételeinek  biztosítására  a  Ludányhalászi,  Rákóczi  út  13. 
szám  alatti  ingatlanban  lévő  20  m2 területű  helyiséget  a 
megállapodásban  feltüntetett  berendezési  és  felszerelési 
tárgyakkal ingyenesen használatba adja.
A használatba adás feltételeit a V. sz. melléklet tartalmazza.
A  testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  megállapodás 
aláírására.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2011. (II.03.) határozata

A  képviselő-testület  a  Ludányhalászi  Község  Cigány 
Kisebbségi  Önkormányzattal  a  meglévő  kapcsolatuk 
megerősítésére  kötendő  együttműködési  megállapodást  a 
VII. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.



7. Napirend: Egyebek

7.1. Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testület, a Falunap időpontja:
       2011. június 04.
       A korcsolya-verseny időpontja: 2011. február 05.
7.2. Sútor Csaba képviselő bejelenti, hogy település területén több utcában is 

kóbor  kutyák,  csapatokba  verődve  randalíroznak.  Kéri  a  szükséges 
intézkedések megtételét.

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
2011. év 1. sz.

2011. február  03-án megtartott ülés
j e g y z ő k ö n y v e


