
Jegyzőkönyv 

a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről 

 

  2. Napirend: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

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 

    7/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete 

 

A képviselő-testület a Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati 

rendelet módosítására a III. sz. melléklet szerinti 

rendeletet alkotta. 

 

3.Napirend:Ludányhalászi közigazgatási területén a közterületek 

fellobogózásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte: (IV. és V. sz. melléklet) 

 

Kérdés észrevétel hozzászólás. 

 

Sútor Csaba képviselő 

A közterületeken kívül hol kötelező még a fellobogózás? 

 

Kovács Imre polgármester 

Az intézményeknél – az iskolánál, óvodánál, hivatalnál, művelődési háznál – 

törvény írja elő a nemzeti színű zászló kihelyezését. Ennek megléte az 

intézményvezető felelőssége. 

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat  

    Képviselő-testületének 

    8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete 

 

A képviselő-testület Ludányhalászi közigazgatási 

területén a közterületek fellobogózására az V. sz. 

mellékletet szerinti rendeletet alkotja. 



 

4. Napirend: A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati 

jogviszonyának egyes kérdéseiről, valamint köztisztviselőit megillető 

juttatásokról és támogatásokról szóló 12/2001. (11.16.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

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

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás. 

 

Végh Imre képviselő 

Mi változott, mi az új elem az előző rendelethez képest, ezt ki kellett volna külön 

részletezni. 

 

Kereszti Márta jegyző 

A rendelettervezet egy új elemet tartalmaz, miszerint az illetménykiegészítést csak 

tárgyévre állapíthatja meg a testület. 

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat  

    Képviselő-testületének 

    9/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete 

 

 A képviselő-testület a Képviselő-testület Hivatala 

közszolgálati tisztségviselőinek jogviszonyával 

összefüggő egyes kérdéseiről a VII. sz. melléklet szerinti 

rendeletet alkotja. 

 

5.Napirend:Ludányhalászi Községi Önkormányzat Közbeszerzési 

Szabályzatának a felülvizsgálata 

 

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

 

Kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat  

    Képviselő-testületének 

    32/2012.(III.29.) határozata 

 

1. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-

testület felülvizsgálta a hatályos Közbeszerzési 

Szabályzatát, és az előterjesztés szerinti tartalommal 

jóváhagyta az új Közbeszerzési Szabályzatot. 



2. Az új Közbeszerzési Szabályzat hatályba lépésének 

időpontját a Képviselő-testület 2012. április 01. napjában 

határozza meg. 

3. A Képviselő-testület 2012. április 01. napjától 

hatályon kívül helyezi a 6/2006.(02.15.) számú 

határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzatot. 

 

6. Napirend: 2012. közbeszerzési terv 

 

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte (X. és XI. sz. melléklet) 

 

Kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat  

    Képviselő-testületének 

    33/2012.(III.29.) határozata 

 

 A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi 

közbeszerzési tervét a XI. sz. melléklet szerinti 

tartalommal fogadja e. 

 

7. Napirend: Együttműködési megállapodás Ludányhalászi Község Képviselő-

testületének Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv közötti 

munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 

 

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (XII. és XIII. sz. melléklet) 

 

Kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat  

    Képviselő-testületének 

    34/2012.(III.29.) határozata 

 

I. a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerv és az önállóan működő 

költségvetési intézmények közötti Munkamegosztási 

megállapodást az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet alapján jóváhagyja 

 



II. Ludányhalászi Község Önkormányzata Képviselő-

testületének Hivatala, mint önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerv és a II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, mint 

önállóan működő költségvetési szervezet közötti 

megállapodás jóváhagyásáról szóló 7/2011. (II.03.) 

határozatot hatályon kívül helyezi. 

 

III. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 

munkamegosztási megállapodás megkötéséről. 

 

    Határidő: értelemszerűen 

    Felelős: Kovács Imre polgármester 

 

8. Napirend: Ludányhalászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

Hivatala és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 

alapító okiratának módosítása 

 

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (XIV. – XVIII. sz. melléklet) 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat  

    Képviselő-testületének 

    35/2012.(III.29.) határozata 

 

Ludányhalászi Község Önkormányzatának Képviselő-

testület a Hivatal alapító okiratának módosítására az alábbi 

határozatot hozta: 

          1.   A Képviselő-testület a Hivatal alapító okiratának 

módosító okiratát a határozat 1. sz. mellékletének 

megfelelő szövegezéssel jóváhagyja. 

2.  A Képviselő-testület a Hivatal - a jelen határozat 1./ 

pontjával módosított - egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát a határozat 2. sz. mellékletének megfelelő 

szövegezéssel jóváhagyja. 

3. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a 

Magyar Államkincstár területileg illetékes szervénél a 

módosításnak a törzskönyvi nyilvántartásban történő 

átvezetéséről gondoskodjon. 

 

Határidő:             értelemszerűen  

Felelős:    Kovács Imre polgármester 

 



Ludányhalászi Községi Önkormányzat  

    Képviselő-testületének 

    36/2012.(III.29.) határozata 

 

Ludányhalászi Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 

Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítására az 

alábbi határozatot hozta: 

         1.  A Képviselő-testület a  II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola és Napköziottnonos Óvoda alapító okiratának 

módosító okiratát a határozat 1. sz. mellékletének 

megfelelő szövegezéssel jóváhagyja. 

          2. A Képviselő-testület a II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola és Napköziotthonos Óvoda - a jelen határozat 1./ 

pontjával módosított - egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát a határozat 2. sz. mellékletének megfelelő 

szövegezéssel jóváhagyja. 

          3.  A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a 

Magyar Államkincstár területileg illetékes szervénél a 

módosításnak a törzskönyvi nyilvántartásban történő 

átvezetéséről gondoskodjon. 

Határidő:             értelemszerűen  

Felelős:    Kovács Imre polgármester 

 

9. Napirend: A cigány kisebbségi önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata 

 

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (XIX. és XX. sz. melléklet) 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat  

    Képviselő-testületének 

    37/2012.(III.29.) határozata 

 

A képviselő-testület a Ludányhalászi Község Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata és a Ludányhalászi Községi 

Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást a 

XX. sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. 

 



10. Napirend: Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és 

Gyermekjóléti Szolgálat Társulási megállapodás 4. sz. mellékletének 

módosítása 

 

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

 

Kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat  

    Képviselő-testületének 

    38/2012.(III.29.) határozata 

 

A képviselő-testület hozzájárul, hogy Nógrádmegyer, 

Nógrádsipek és Magyargéc község önkormányzatai 

csatlakozzanak a Szécsény Kistérség Humánszolgáltató 

Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Szécsény 

Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti 

Szolgálat szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi 

alapellátáshoz és elfogadja a Társulási megállapodás 4. 

sz. mellékletének módosítását. 

A testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről 

értesítse az érintettet, illetve a módosított megállapodást 

aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

 

11. Napirend: Öregpotyka Horgászegyesület kérelme 

 

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

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás. 

 

Kovács Imre polgármester 

A testületnek elsőként abban a kérdésben kell döntenie, hogy el akarja – e adni ezt 

a területet. 

 

Végh Imre képviselő 

Milyen állapotú ez a terület, mit tudunk kezdeni vele? 

 

Kovács Imre polgármester 

Ez a terült egy meredek partszakasz, amit az önkormányzatnak kell kaszálni, 

tisztántartani. 

 



Brudna József alpolgármester 

 

A horgászegyesület haletető helyet szeretne itt kialakítani, mivel a jelenlegi 

haletető helyen egy játszóteret tervez létesíteni. 

 

A testület 3 igen 3 nem és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat  

    Képviselő-testületének 

    39/2012.(III.29.) határozata 

 

A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő 

0421/05/01 helyrajzi számú terület nem kívánja 

értékesíteni. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy 

döntéséről az érintetteket értesítse. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

 

12. Napirend: Egyebek 

 

12.1 Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a 2012. évi 

költségvetésben szereplő 4.365.000 Ft-os támogatást az önkormányzat a 

hátrányos helyzetének javításával összefüggésben, közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásaihoz a település 

önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére fordíthatja. A 

támogatást 2012. december 31-ig lehet felhasználni és a zárszámadásban 

kell elszámolni vele. A mezőgazdasági startmunka programban egy új 

traktor vásárlását terveztük, 4.500.000 Ft értékben. A projekt azonban nem 

nyújt fedezetet a teljes beszerzési költségre, így 1.726.000 Ft ebből a cél 

tartalékból kerül felhasználásra. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás. 

 

Brunda József alpolgármester 

A traktor üzemeltetési költségét kinek kell finanszírozni? 

 

Kovács Imre polgármester 

A pályázatban az üzemanyag költségre is lehetett támogatást igényelni. 

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 



Ludányhalászi Községi Önkormányzat  

    Képviselő-testületének 

    40/2012.(III.29.) határozata 

 

 A képviselő-testület 2012. évi költségvetésben az alábbi 

előirányzat átcsoportosítást hatja végre: 

 - a céltartalékot csökkenteni 1.726.000 Ft-tal 

 - a startmunka program mezőgazdasági projekt, 

költségeit növeli 1.726.000 Ft-tal 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 

költségvetési rendeletben az előirányzat a átszervezéséről 

gondoskodjon. 

 

    Határidő: értelemszerűen 

    Felelős: Kovács Imre polgármester 

 

12.2 Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Salgótarjánban 

2012. május 22-én kulturális műsor kerül megrendezésre „Ludányhalászi 

Salgótarjánban” címmel. 

12.3 Kovács Imre ismerteti a falunap várható programját 

- elszármazottak találkozója 

- horgászverseny 

- foci-bajnokság 

- osztálytalálkozók 

- kulturális programok 

 

12.4 Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a házi szociális 

gondozást igénybevevők létszámának növekedése miatt a jelenlegi gondozó 

6 órás munkaviszonyát 8 órásra kell emelni. 

Ez azt jelenti, hogy a szociális étkeztetés feladat ellátása átkerülne az 

óvodához. 

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat  

    Képviselő-testületének 

    41/2012.(III.29.) határozata 

 

A képviselő-testület a 2012. évi költségvetésben az alábbi 

előirányzat átcsoportosítást hajtja végre: 

- a szociális étkeztetés feladaton a napi két órás gondozói 

állást 2012.04.01-től megszünteti. 

A testület utasítja a polgármestert, hogy az előirányzat 

átvezetéséről a költségvetésben gondoskodjon. 

 



12. 5  Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az állami vagyonba 

tartozó Ludányhalászi 843/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adására kötött megállapodás V.5.) pontja alapján az 

önkormányzatnak minden évben nyilatkoznia kell a fenti megállapodásban 

előírt kötelezettségei teljesítéséről. 

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat  

    Képviselő-testületének 

    42/2012.(III.29.) határozata 

 

A Ludányhalászi Községi Önkormányzat az állami 

vagyonba tartozó Ludányhalászi 843/2 hrsz-ú ingatlan 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adására 

megállapodást kötött 

    A szerződés azonosítószáma: 

    MNV szerződésazonosító: SZT-35904 

    MK szerződésazonosító: ESZ-2011/002683/001 

A fenti megállapodás V.5.) pontja alapján a képviselő-

testület nyilatkozik, hogy a megállapodásban előírt 

kötelezettsége alapján 

- az ingatlant nem idegenítette el illetve 

- az ingatlant a hasznosítási célnak megfelelően használja 

A testület utasítja a polgármestert, hogy nyilatkozatáról a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t tájékoztassa. 

 

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 

2012. év 3. sz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012. március 29-én megtartott ülés 

j e g y z ő k ö n y v e 

 

 
 


