
Jegyzőkönyv 

a képviselő-testület 2011. június 30-án megtartott nyílt üléséről 
 

2. Napirend: Beszámoló a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 

Napköziotthonos Óvoda nevelési, oktatási tevékenységéről, valamint a 

2011/2012 nevelési év előkészítéséről, az óvodai nyári szünet idejéről és a 

nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatokról 

 

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

 

Kovács Imre polgármester szóbeli kiegészítése: 

- a nyári karbantartási munkák közül csak a legszükségesebbek kerülnek 

elvégzésre – az iskolában a vizesblokk és a konyha meszelése, az 

alapítványtól átvett pénzből kerül felújításra bejárati előtető 

- az óvodában a konyha, vizesblokk és az előkészítő meszelésén túl más 

munka elvégzését nem tudjuk vállalni 

- július 1-től nem tudunk közhasznú munkásokat foglalkoztatni, mivel 

lezárták a pályázatot 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás. 

 

Végh Imre képviselő 

Az óvodában veszélyesek a letört ágak, a szünetben javasolja őket kivágni. 

 

Sútor Csaba képviselő 

Ezek a fák nyáron árnyékot adnak, így pótolni kell őket. 

 

Demus Ottóné óvoda-vezető 

A fa a betont is felnyomta és a csatornát is eltömítették a falevelek, ő is javasolja 

kivágni. 

 

Kovács Imre polgármester 

Keresni kell vállalkozót, aki kivágja és el is takarítja az utolsó falevélig. 

 

Sútor Csaba képviselő 

Sok papír van felhalmozva az iskolánál, vigyázni kell, nehogy tűz legyen, ez 

veszélyes. 

 

Kovács Imre polgármester 

Nagyon magas az iskolai hiányzások száma, el kell gondolkodni szankcionálási 

lehetőségeken. 

 

Józsáné Kovács Klára iskolaigazgató 



Sok gyerek illetve szülő utólag akarja igazolnia a hiányzásokat, de ez a házirend 

értelmében nem lehetséges. 

Brunda József alpolgármester 

A pszichológus és logopédus is foglalkozott a gyerekekkel ezeknek van-e 

eredménye? 

Az iskolaotthonos oktatás során várható-e a hiányzások csökkenése? 

 

Józsáné Kovács Klára iskolaigazgató 

Logopédust 9 hónapig tudtunk alkalmazni, melynek során az óvodások 

beszédkészsége sokat fejlődött. A pszichológus hathatós segítséget adott 

azoknak a gyerekeknek a problémáinak a megoldásához, akiknek a 

védelembevételét javasoltuk. Jó volt, bevált, nagyon sokat segített a pedagógiai 

munkában, elmondta hogyan kell az egyes eseteket kezelni, szakvéleményt is 

adott. Az óvodában is jó lenne, ha lehetőséget kapnánk a foglalkoztatására. 

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   63/2011.(VI.30.) határozata 

 

A képviselő-testület a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 

Napköziotthonos Óvoda nevelési, oktatási tevékenységéről, 

valamint a 2011/2012 nevelési év előkészítéséről szóló 

beszámolót a II. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

3. Napirend: Tájékoztatás a Sportegyesület tevékenységéről, elszámolás az 

előző évi támogatással 

 

A tájékoztató a meghívó mellékletét képezte (III.sz. melléklet). 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás. 

 

Bódiné Fenyvesi Mónika képviselő 

A számlavezetési díj nagyon magas. 

 

Kovács Imre polgármester 

Az az összeg nem havi díj, hanem az éves díj. 

Ez a falu érdekében tett szórakozási lehetőségek egyike – kikapcsolódás. A 

meccsekre egyre többen járnak ki. 

 

A testület a tájékoztatót egyhangú 7 igen szavazattal elfogadta. 

 



4. Napirend: Tájékoztatás a Polgárőrség tevékenységéről, elszámolás az 

előző évi támogatással 

 

A tájékoztató a meghívó mellékletét képezte (IV. sz. melléklet). 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás 

 

Szeles Marianna képviselő 

A polgárőrség létszáma 19 fő, ők ténylegesen részt vesznek mindig munkában? 

Várható – e újabb fiatal tagok felvétele? 

 

Sútor Csaba elnök 

Nem mindenkit lehet bizonyos helyekre beosztani, de mindenki dolgozik annak 

ellenére hogy van családja és munkahelye. A problémát az jelenti, hogy a 

rendőrség nem jelez időben előre, ha közösen akar járőrözni. 

A fiatalok közül többet agitálunk, de magasnak találják a tagdíjat. 

 

Kovács Imre polgármester 

Az egyesület munkájába a javulás egyértelműen mutatkozik az előző két évhez 

képest és az is egyértelmű, hogy az a vezetés hozzáállásától következik. Ezt az 

egész község nevében szeretné megköszönni. 

 

A tájékoztatást a testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással tudomásul vette. 

 

5.Napirend: Ludányhalászi település helyi hulladékgazdálkodási tervének   

felülvizsgálata 

 

Írásos előterjesztés a meghívó mellékeltét képezte (V. sz. melléklet)  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   64/2011.(VI.30.) határozata 

 

A képviselő-testület a Ludányhalászi település helyi 

hulladékgazdálkodási tervének felülvizsgálatát az V. sz. 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

6. Napirend: Együttműködési megállapodás „Települési szilárdhulladék-

gazdálkodási rendszerek fejlesztése” elnevezésű pályázathoz  



 

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

 

Kovács Imre polgármester szóbeli kiegészítése: 

- a program egyik célja a kommunális hulladékok elföldelés helyetti 

újrahasznosítása 

- a másik cél a szelektív hulladékgyűjtésnek már a háztartások szintjén 

történő megvalósítása 

- a további szelektálásra térségen belül válogató udvarok létsülnek 

- a veszélyes máshová be nem adható lakossági hulladékok az ugyancsak 

térségen belüli hulladékgyűjtő udvarba kerülnének 

- a megyében két párhuzamos elképzelés van, az egyik az a salgótarjáni, a  

másik Nagybátony-Pásztó térsége, akiknek létfontosságú, mert a 

lerakójuk már megtelt. 

- a pályázat beadási határideje ez év vége 

- csatlakozás esetén vállalni kell a pályázat költségeinek településre eső 

részét, ami esetünkben kb.30.000 Ft 

- az önkormányzatok körében nagy a bizonytalanság tartanak a szemét díj 

emelkedésétől 

- a térségből a településeknek csak egy része adta le  szándéknyilatkozatát a 

VGÜ-nek így nem tudnak egységet képviselni. 

 

Ádám Norbert képviselő 

A háztartásokban mikor várható a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése? 

 

Kovács Imre polgármester 

Ez egy távlati dolog minimum 4 év. 

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   65/2011.(VI.30.) határozata 

 

A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak alapján 

nyilatkozik, hogy részt kíván venni a Kelet-Nógrád Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás megalakítását előkészítő 

önkormányzati együttműködésben. 

A képviselő-testület az együttműködésre vonatkozó – 

Együttműködési megállapodás projekt előkészítésére – 

megállapodást a VI. sz. melléklet szerinti tartalommal 

jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert az 

együttműködési megállapodás aláírására. 



 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

 

7. Napirend: Társulási megállapodás – Szécsényi Szennyvíz – 

Agglomerációs önkormányzati Társulás 

 

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

Kovács Imre polgármester tájékozatja a testületet, hogy a 37/2011. (IV.28.) 

határozatával döntött arról, hogy részt kíván venni a Szécsényi szennyvíztisztitó 

telep fejlesztésére létrehozandó társulásban és felhatalmazta őt a társulási 

megállapodás aláírására, így a társulási megállapodás tájékoztató jelleggel került 

megküldésre. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatást egyhangú 7 igen szavazattal tudomásul vette. 

 

8. Napirend: Az étkezési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjakról 

szóló 5/2011.(IV.01) önkormányzati rendelet módosítása 

 

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

 

Kereszti Márta jegyző tájékoztatja testületet, hogy ebben az évben is lehetőség 

nyílt a nyári gyermekétkeztetés biztosítására, így ehhez szükséges 

nyersanyagnorma megállapítására. 

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   11/2011.(VII.01.) önkormányzati rendelete 

 

A képviselő-testület az étkezési ellátás nyersanyagköltségéről 

és térítési díjakról szóló 5/2011. (IV.01.) önkormányzati 

rendelet módosítására a VIII. sz. melléklet szerinti rendeletet 

alkotja. 

 

9. Napirend: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte (IX. – X. sz. melléklet). 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 



A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   12/2011.(VII.01.) önkormányzati rendelete 

 

A képviselő-testület az önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) 

önkormányzati rendelet módosítására a X. sz. melléklet 

szerinti rendeletet alkotja. 

10. Napirend: Brikettgyártó üzem létesítése ügyben érkezett kérelem 

 

Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet az előző ülésen az a döntés 

született, hogy az állásfoglalás kialakítását megelőzően hasonló kapacitású üzem 

megtekintésére kerüljön sor. Hét címet sikerült szerezni, de csak kettő üzemel, 

illetve próbaüzem folyik, ám ezek nagyságrendben és kapacitásban is kisebbek. 

Szügyben voltunk megnézni az egyiket de azok „játék gépek” voltak, egy 220 

V-os kukoricadaráló kapacitásával megegyező nagyságú, egy régi major 

épületben. 

Az építéshatósági ügyben megszületet a másodfokú döntés, ami az első fokon 

hozott döntést megváltoztatta és az elvi építési engedélyt elutasította. 

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   66/2011.(VI.30.) határozata 

 

A képviselő-testület a Ludányhalászi, Szent István út 4. szám 

alatt tervezett Biobrikett gyár ügyben álláspontját az alábbiak 

szerint alakította ki: 

- a tervezett építményt sem környezeti sem esztétikai 

szempontból nem tartja megfelelőnek. 

A testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről az 

érintetteket értesítse. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

 

11. Napirend: Egyebek 

 

11.1 Önkéntes tűzoltó  és műszak mentőegyesület kérelme 

 



Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a településen önkéntes 

tűzoltó és műszaki mentőegyesület létrehozása folyamatban van. Az egyesület 

nevében szeretné a település nevét használni, és ebben kéri a testület 

hozzájárulását.  

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   67/2011.(VI.30.) határozata 

 

A képviselő-testület hozzájárul, hogy a településen 

szerveződő az Önkéntes tűzoltó és műszak mentőegyesület 

nevében a Ludányhalászi település név szerepeljen 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

döntéséről az érintetteket értesítse. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

 

11.2 Balassagyarmati Anna napi búcsú részvétel 

 

Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, többen kérték, hogy a 

ludányi népviseletben részt vehessenek az Anna napi búcsún. Ennek nem látja 

akadályát, párokat kell szerezni és megfelelő létszám esetén be lehet jelentkezni. 

 

11.3 Kovács Imre polgármester az önkormányzat pénzügyi helyzetéről az 

alábbiak szerint tájékoztatja a testületet: 

- a május 31-ig leadott iparűzési bevallások alapján várhatóan több millió 

forinttal fog csökkenni a bevételünk, 

- több vállalkozónál visszafizetési kötelezettség mutatkozik, de 

megegyezések születtek, hogy nem a kérik a kiutalást, a szeptemberi 

adófizetési kötelezettségnél kerül beszámításra 

- a bevétel kisesés miatt át kell értékelni azokat a feladatokat, amit év 

közben felvállalhatnak 

 

Sútor Csaba képviselő 

Az ÉRV-től igényelt 5 millió Ft ügyében van-e előrelépés? 

 

Kovács Imre polgármester 

Szóbeli tájékoztatás alapján az új igazgató csak az idei és a következő évre 

vonatkozó igényünket tudta elismerni, ami 2 millió Ft-ot jelent, ezt negyedéves 

bontásban kapjuk meg. 



 

11.4 A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Köztársaság, Béke és az 

Árpád utak kereszteződésébe a közúti jelzőtáblák kihelyezésre kerültek. 

 

11.5 A polgármester a 2011. júniusi falunapon végzett munkájáért köszönetét 

fejezi ki. 

 

11.6. Kereszti Márta jegyző tájékoztatja a testületet, hogy Kovács Imre 

polgármester kérelmet adott be, melyben az önkormányzat tulajdonában lévő 

633 helyrajzi számú területre vonatkozóan tulajdonosi hozzájárulás megadását 

kéri, hogy az ingatlanára történő közműépítéshez a területet igénybe vehesse. 

A polgármester az ügyben bejelenti személyes érintettségét és a 

döntéshozatalban saját elhatározásából nem kíván részt venni. 

 

A testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   68/2011.(VI.30.) határozata 

 

A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő 633 

helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában kijelenti, hogy a 

fenti ingatlanra vonatkozóan a hozzá kérelemmel forduló 

Kovács Imre 3188 Ludányhalászi, Szent István út 120. szám 

alatti lakos részére közműépítés vonatkozásában a tulajdonosi 

hozzájárulást megadja. 

A testület utasítja az alpolgármestert a hozzájáruló 

nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

 

  

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 7. sz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011. június 30-án megtartott ülés 

j e g y z ő k ö n y v e 

 
 


