Jegyzőkönyv
a képviselő – testület 2012. január 26-án megtartott nyílt üléséről
2. Napirend: A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 9/2003. (IX.04.) önkormányzati rendelet módosítása
Írásos előterjesztést a képviselők az ülést megelőzően megkapták (II. és III. sz.
melléklet)
Kereszti Márta jegyző ismerteti az írásos előterjesztést (II. és III. sz. melléklet)
A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta, valamint az
alábbi határozatot hozta:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2012.(I.27.) önkormányzati rendelete
A képviselő-testület a szociális igazgatásról és a szociális
ellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2003.(IX.04.) rendelet
módosítására a III. sz. melléklet szerinti rendeletet alkotta.
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2012.(I.26.) határozata
A képviselő-testület vállalja, hogy a helyi önkormányzatok
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásról szóló 59/2011.(XII.23.) BM rendeletben
meghatározott összegű pályázati támogatáshoz szükséges
2000 Ft/m3 + ÁFA önerőt és az 50 m3 tűzifa szállítási
költségét a 2012. évi költségvetésbe betervezi és biztosítja.
3. Napirend: Az étkezési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjakról
szóló rendelet módosítása
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (IV. és V. sz. melléklet)
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2012.(I.27.) önkormányzati rendelete
A
képviselő-testület
az
étkezési
ellátás
nyersanyagköltségeiről és térítési díjakról szóló 5/2011.
(IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása a V. sz.
melléklet szerinti rendeletet alkotja.
4. Napirend: Tájékoztató a Nemzeti Köznevelési törvényről
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (VI. sz. melléklet)
Kérdés, észrevétel, hozzászólás.
Végh Imre képviselő
Ezt írja elő a törvény, ehhez kell tartani magunkat. A felújítást eddig is az
önkormányzat végezte, ha tudott pályázni.
Ádám Norbert képviselő
Képlékeny még az egész rendszer, a végrehajtási rendeletek sem jelentek még
meg.
A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangú 7 igen szavazattal elfogadta.
5. Napirend: Szécsényi Szennyvíz-Agglomerációs Önkormányzati Társulás
társulási megállapodásának módosítása
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (VII. sz. melléklet)
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
A testület egyhangú 7 igen szavazattal alábbi határozatot hozta:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/2012.(I.26.) határozata
Ludányhalászi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Szécsényi Szennyvíz-Agglomerációs
Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
módosításáról szóló előterjesztést.

A képviselő-testület az önkormányzati társulás, jogi
személyiséggel rendelkező önkormányzati társulássá történő
átalakítását támogatja, így a módosított megállapodást
elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodás aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kovács Imre polgármester
6. Napirend: 2012. évi kulturális rendezvények előkészítése
Kovács Imre polgármester az alábbiakról tájékoztatja a testületet:
Falunap
Elszármazottak találkozójával egybekötött falunapi rendezvény időpontját egy
héttel előbbre kell hozni
- a rendezvénysorozat keretében az 50 éves jubileumát ünneplő általános iskola
végzett osztályainak „osztálytalálkozójára” is sor kerülne
- a rendezvény ebben az évben nem szombaton hanem vasárnap kerülne
megrendezésre
- ebben az évben is lehetőség van a rendezvények finanszírozására Európai
Uniós pályázat benyújtásával
Március 15-i ünnepély
- a műsort Kovács Krisztián szervezi
- a kerékpártúra időpontja 03.17. a Rárósi hídon áthaladva. Stregován
megnéznénk a felújított kastélyt, majd Kis Zellő, Nagy Zellő és vissza a
Pöstényi hídnál.

7. Napirend: Egyebek
7.1 Kovács Imre polgármester ismerteti Dr. Mihály István Nógrád Megyei
rendőrkapitány levelét a szécsényi Rendőrkapitányság kapitányságvezető
megbízásáról (VIII. sz. melléklet)
7.2 Kovács Imre polgármester ismerteti Öskü Csaba László kérelmét.
A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2012.(I.26.) határozata
A képviselő-testület Öskü Csaba László, Rákóczi út 117/E
szám alatti önkormányzati lakás bérlője kérelmét melyben az
előtakarékossági számlára befizetett megtakarításokból
visszaigényel
elutasítja.
E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat
ellen jogszabálysértés esetén a kézbesítést követő 30 napon
belül a Balassagyarmati Városi Bírósághoz címzett, de a
Ludányhalászi Polgármesteri Hivatalnál benyújtható
keresettel lehet élni. A pert az önkormányzat ellen kell
indítani.
Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja
el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart.
A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben, a
közigazgatási szerv a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó
nyilatkozatában kérheti, melynek elmulasztása miatt
igazolásnak nincs helye.
Indokolás
Öskü Csaba László azzal a kérelemmel fordult a képviselőtestülethez, hogy a Ludányhalászi, Rákóczi út 117/E szám
alatti önkormányzati lakásra kötött bérleti szerződésben előírt
lakás előtakarékossági számlára befizetett összegből
visszaigényelhessen.
A 2010. december 10-i keltezésű 8/6/2012. ügyiratszámú
bérleti szerződés 5. pontja alapján, amennyiben a bérlő
megszegi a kötelezettségeit, illetve a külön megállapodásban
meghatározott feltételeket nem teljesíti az elő takarékosságra
befizetett összeg lakbérként az önkormányzatot illeti meg.
A fentiek alapján a képviselő-testület a kérelmet elutasította.
A fellebbezés lehetőségét a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 11.§ (1) bekezdése zárja ki, a
bírósági felülvizsgálat lehetőségét a 2004. évi CXL. törvény
(Ket.) 100.§ (2) bekezdése biztosítja, illetve a per tárgyaláson
kívüli elbírálásának szabályait a polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 338.§-a rögzíti.

Több kérdés, észrevétel nem lévén a polgármester az ülést bezárta
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