Jegyzőkönyv
a képviselő-testület 2011. március 31-én megtartott nyílt üléséről
2. Napirend: Az önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról
rendelet alkotás
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (II. és III. sz. melléklet)
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete
A képviselő-testület az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról a III. sz. melléklet szerinti
rendeletet alkotja.
3. Napirend: Intézményi térítési díjak megállapítása-rendelet módosítás
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (IV. és V. sz. melléklet)
Brunda József alpolgármester
A rendelettervezet 2. sz. melléklete az étkezési térítési díj kiszámítása során
miért kell levonni a normatív állami hozzájárulást.
Kereszti Márta jegyző
A térítési díj számításának menetét a jogszabály így írja elő.
A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete
A
képviselő-testület
az
étkezési
ellátás
nyersanyagköltségéről és térítési díjakról az V. sz. melléklet
szerinti rendeletet alkotja.
4. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi Közbeszerzési tervének elfogadása
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (VI. sz. melléklet)

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
29/2011.(III.31.) határozata
Ludányhalászi
Község
Önkormányzata
képviselő-testülete
az
Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2011. évben
lefolytatandó
közbeszerzési
eljárások
éves
tervét
NEMLEGES megjelöléssel jóváhagyja azzal, hogy konkrét
beruházásokra lebontva év közben szükség szerint módosítja.
Megbízza a polgármestert és körjegyzőt, hogy az esetleges
közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, beruházásokat
kísérjék figyelemmel.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Kovács Imre polgármester
Kereszti Márta jegyző
5. Napirend: A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 9/2003.(IX.04.) sz. rendelet módosítása
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (VII. sz. melléklet)
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete
A képviselő-testület a szociális igazgatásról és a szociális
ellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2003.(IX.04.) számú
rendelet módosítása a VIII. sz. melléklet szerinti rendeletet
alkotja.
6. Napirend: A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló
10/2003.(IX.05.) rendelet módosítása
A rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (IX. sz. melléklet)
Kereszti Márta tájékoztatja a testületet, hogy a gyermekvédelmi ellátások helyi
szabályozásáról alkotott rendelet alapján rendkívüli gyermekvédelmi

támogatásban részesíthetők a jogosultsági feltételeknek megfelelő rászorulók. A
szabályozást javasolja úgy kiegészíteni, hogy a támogatás egy naptári éven belül
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek esetében
legfeljebb 3 alkalommal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyerek esetében legfeljebb 2 alkalommal legyen adható.
Végh Imre képviselő
Ne legyen különbség a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és a nem
részesülő között egy évben maximum két alkalommal kerülhet megállapításra ez
az ellátás.
A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete
A képviselő-testület a gyermekvédelmi ellátások helyi
szabályozásáról szóló 10/2003.(IX.05.) rendelet módosítására
a X. sz. melléklet szerinti rendeletet alkotja.
7. Napirend: Közvilágítási lámpatestek számának felülvizsgálata
Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, a Kossuth út 30. számú
ingatlan előtt 3 lámapest található, aminek a fogyasztása éves szinten 162.000
Ft. Ez az összeg nagyon sok, nem tudja az önkormányzat fedezni, meg kell
vizsgálni, hogy a lámpatestek szükségesek-e.
Végh Imre képviselő
A lámpák a vasútállomást és a raktárterületét világítják meg, erre a célra egy is
elég kell, hogy legyen.
Sútor Csaba képviselő
A lámpák fogyasztását mérő óra nehezen közelíthető meg, magánterületen van,
át kellene helyezni őket. Az átalány helyett óraolvasást kell kérni az ÉMÁSZtól.
Végh Imre képviselő
Meg kell vizsgálni az alkonykapcsoló vagy időkapcsoló felszerelésének
lehetőségét és meg kell keresni a vasutat is.
Kovács Imre polgármester javasolja, hogy az említett
megvizsgálva újból tűzze napirendre a testület ezt a témát.

lehetőségeket

A testület a javaslattal egyhangú 7 igen szavazattal egyetértett.
8. Napirend: Egyebek
8.1. Általános Iskola további működtetése
Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az iskola vezetésével
többszöri egyeztetések történtek, melynek eredményeként a XI. sz. mellékletben
feltüntetett alternatívák alapján három lehetőség van:
- iskolaotthonos oktatás az alsó tagozaton - az 1. és 2. - osztály
összevonásával
- roma kisebbségi oktatás bevezetése
- a megüresedett álláshely óraadókkal való betöltése
Bódiné Fenyvesi Mónika képviselő
Az 1 és a 2. osztály összevonása az érintett pedagógusoknak nehéz helyzetet
teremt, de olyan szakemberek vannak az iskolában, akik ezzel a helyzettel is
meg tudnak birkózni.
Ádám Norbert képviselő
Támogatja az iskolaotthonos oktatás bevezetését.
Végh Imre képviselő
Régen is voltak összevont osztályok, és a kiemelkedő képességű gyerekek akkor
sem kallódtak el, a pedagógusoknak azonban nehéz helyzetük lesz.
Józsáné Kovács Klára iskolaigazgató
Az első osztályba várhatóan 8-10 tanuló lesz, másodikban 13 tanuló, az
összevont osztály létszám 21-23 tanuló. A beíratás, a következő héten lesz,
akkor lehet már pontosabb adatokat tudni.
Kovács Imre polgármester
Ha beiratkozás után az első osztályosok szám a legalább 10 akkor nem javasolja
az összevonást, ha ettől kevesebb akkor két hét múlva újból tárgyalja ezt a témát
a testület.
A javaslattal a testület egyhangúan 7 igen szavazattal egyetértett.
8.2. Művelődési Ház cserépkályha felújítás
Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet a kultúrház nagytermében
található két db cserépkályha állapota szükségessé és halaszthatatlanná teszik
azok átrakását.
Az árajánlatok beszerzése folyamatban van.
8.3. Körjegyzőség létrehozása

Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzat
anyagi helyzete miatt foglalkozni kell a körjegyzőség létrehozásának
lehetőségével.
Az igényelhető normatíva kb. fedezi a jegyző bérét. A szomszédos
Nógrádszakál településsel már voltak megbeszélések, a most megválasztott
polgármester asszony a közeljövőben tájékoztat az ő elképzeléseikről.
Végh Imre képviselő
Támogatja a körjegyzőség létrehozását.
8.4. Egyebek
Brunda József alpolgármester
Végig kellene nézni a faluban javasolható lakóházakat, épületeket és a védetté
nyilvánítási eljárást javasolja lefolytatni.
Végh Imre képviselő
A Posta melletti istállót az építési hatósággal kéri megvizsgáltatni és javasolja az
elbontását.
Ádám Norbert képviselő
A horkai falurészen továbbra is vannak kóbor kutyák.
Sútor Csaba képviselő
A közvilágítási lámpák égőcseréjénél csak azt cserélik ki, amit bejelentünk és
nem ellenőrzik le, hogy az égő világít –e.
Kovács Imre polgármester
Az ÉMÁSZ szerződéscsomagokat dolgozott ki – ami ár függő – az
önkormányzatnak ezek közül lehetett választani.
Mint nagyon sok más dolgot ezt is az anyagi helyzetünk határozta meg.
Szeles Marianna képviselő
A Köztársaság és Béke út kereszteződés nagyon veszélyes, a gyerekek ott
bicikliznek, nem lehet belátni, javasolja útjelző tábla vagy tükör elhelyezését.
Több kérdés, észrevétel nem lévén a polgármester az ülést bezárta.
Kovács Imre
polgármester

Kereszti Márta
jegyző
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