Jegyzőkönyv
Készült: A Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.
augusztus 16-án megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Kovács Imre polgármester és 6 fő települési képviselő
Kovács Imre üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes
azt megnyitja.
A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi napirendi pontot tárgyalja:
1. Napirend: Szeptemberi rendezvénysorozat
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester
2. Napirend: N-Diorit Kft. kérelme
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester
1. Napirend: Szeptemberi rendezvénysorozat
Kovács Imre polgármester az EACEA projektről az alábbiak szerint tájékoztatja
a testületet:
- a szlovákiai Kér település egy nemzetközi pályázatot nyert, amiben
érintve vannak olaszok, románok, lengyelek
- a pályázat 12 települést érint
- az elnyert támogatás ezen települések között kerül szétosztásra
- az első rendezvénysorozat az elmúl hétvégén Csalár településen volt, a
következő Ludányhalásziban kerülne megrendezésre szeptember
hónapban
- az idő rövidsége miatt a programok lebonyolítása a szlovákiai partnerrel
közösen történne
- a külföldi országokból is jönnek vendégek, csütörtökön este érkeznek,
pénteki és szombati napon tartózkodnak itt
- a vendégek elszállásolása történhet Szécsényben, Hollókőben vagy
Ipolytarnócon
- pénteken délelőtt 2-3 előadás lenne, melynek témái: nők a helyi és a
regionális politikában, valamint az EACEA projekt bemutatása, ezt
követően a település vagy Hollókő vagy Ipolytarnóc bemutatása, majd
este egy „előbuli” amely a táncpróba, teremdíszítés és a koszorúkészítés
köré szerveződne.
- a szombat délelőtti programot a Kéri és a Csalári polgármester közösen
szervezik a vendégeknek
- szombat délután a szüreti felvonuláson vesznek részt a vendégek, este
pedig a bálon

- a gesztor Kéri önkormányzat előleget már kapott a rendezvény
lebonyolítására
- Ludányhalászi a településen megrendezésre kerülő rendezvények
lebonyolítására 7.500 Eurót kap
- a rendezvényhez kapcsolódóan célszerű lenne egy exkluzív kiadványt
megjelentetni a településről
A testület egyhangú 7 igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette.
2. Napirend: N-Diorit Kft. kérelme
Az N-Diorit Kft., mint Bányavállalkozó kérelmet nyújtott be a Miskolci
Banyakapitánysághoz a „Ludányhalászi I.- homokos kavics” védnevű
banyatelken működő bányaüzem 2011-2015. évekre vonatkozó kitermelési
műszaki üzemi terv jóváhagyására. A KFT-t a Bányakapitányság hiánypótlásra
szólította fel, melyben a kiszállítással érintett Ludányhalászi 0420 hrsz-út
kezelőjének, tulajdonosának hozzájárulását, nyilatkozatát kérte a tárgyi műszaki
üzemi tervben tervezett tevékenységgel kapcsolatban.
A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
69/2011.(VIII.16.) határozata
A képviselő-testület az N-Diorit Kft. (3176 Hollókő, Kossuth
út 36.) kérelme alapján – az önkormányzat tulajdonában és
kezelésében lévő Ludányhalászi 0420 hrsz-ú út
vonatkozásában – hozzájárul a „Ludányhalászi I. – homokos
kavics” védnevű bányatelken működő bányaüzem 20112015. évekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi tervben
tervezett tevékenységhez.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről
az érintettet értesítse.
Felelős: Kovács Imre polgármester
Határidő: értelemszerűen
Több kérdés, észrevétel nem lévén a polgármester az ülést bezárta.
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