
Jegyzőkönyv 

a képviselő-testület 2012. június 26-án megtartott nyílt üléséről 

 

2. Napirend: Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről a 

településen 

 

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

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás. 

 

Bódiné Fenyvesi Mónika képviselő 

Ha kismértékben is, de az előző évhez képest növekedett a vagyon elleni 

bűncselekmények száma. Ezt nem szabad és nem is lehet  „természetes”-nek 

venni, és nem lehet a munkanélküliségnek, a rossz családi helyzetnek betudni. 

 

Szeles Marianna képviselő  

A lakosság minden rétegének tájékoztatást javasol tartani, ahol az előadó 

felhívja a figyelmét az érintetteknek, hogy mire kell jobban odafigyelni, ahhoz 

hogy megelőzzük az egyes bűncselekményeket. 

 

Dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány 

Az előadások tartását jó ötletnek és megvalósíthatónak tartja. Minden 

korosztálynak az iskolástól az idősekig a felmerülő veszélyforrásokra így is fel 

lehet hívni a figyelmet. 

A megyei bűnmegelőzési osztály jelenleg az internetes bűnözéssel kapcsolatban 

tart előadást – ami a mai kor egyik veszélyforrása. Örömmel veszi ezt a 

javaslatot, mert úgy tartja jobb megelőzni a bűncselekményeket, mint utána 

nyomozni. Fel kell mérni milyen témakörben lenne szükség tájékoztatásra, s az 

előadó ennek megfelelően készül. Az előadás anyagát közzé lehet tenni a helyi 

újságban, kábel Tv-n, szórólap a helyi lehetőségekhez igazodva. 

 

Végh Imre képviselő 

A településen különösebb gond nincs, de hiányosságok azért vannak, ezeket 

lehet javítani. Elfogadhatatlannak tartja a „megélhetési bűnözés” fogalom 

használatát. 

A téli időszakban nagyobb figyelmet kell fordítani a szervezetten működő 

falopásokra. 

A másik probléma, amire szeretné a figyelmet felhívni, a kora reggeli órákban 

az 5-6 óra között a településen áthaladó gépjárművek műszaki állapotára illetve 

a sebességükre, ami a megengedett dupláját is eléri. 

 

 

Dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány 



Sebességmérőt csak a salgótarjáni és a balassagyarmati kapitányság tud 

működtetni, a problémát továbbítja az illetékesek felé. 

Ez a gond más településen is felmerült. A közrend, közbiztonság helyzete nem 

csak a sebesség privilégiuma, a gondolkodásmódon és a szemléleten is 

változtatni kell. 

 

Sútor Csaba képviselő 

3 témát szeretne érinteni 

- a „roncsautók” tulajdonosai kihasználják a szolgálatváltás időszakot, és akkor 

közlekednek velük 

- a színesfémlopást és kereskedést – a szomszédos Szlovákiában elég komolyan 

büntetik – jelezni lehetne a jogalkotók felé 

- a gyerekek nincsenek tisztában a nyári szünet veszélyeivel, az előadások egyik 

témája lehetne ez is. 

 

Dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány 

A színesfémlopások száma a színesfém árának növekedésével egyenes arányban 

nő. A jogszabályban sok olyan kiskapu van, amelynek újraszabályozása 

gátolhatná ennek a bűncselekményét. 

 

Kovács Imre polgármester 

A Közrend és Közbiztonságért Közalapítvánnyal egy mobil sebességmérő 

vásárlásához nyújtottunk támogatást, melynek megvásárlására nem került sor, 

mert a szükséges pénz nem jött össze. Az összegyűlt összegből azonban egy 

telepített sebességmérő megvásárlására került sor. Mi lett ennek a sorsa? 

A volt KMB iroda újból üresen áll, igényli a rendőrség a későbbiekben ezt a 

helyiséget? 

 

Dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány 

A sebességmérő vásárlásának utána fog érdeklődni és tájékoztatja a testületet. A 

KMB iroda újbóli működtetésére előreláthatólag nem fog sor kerülni. 

 

A testület az előterjesztést egyhangú 6 igen szavazattal elfogadta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   63/2012.(VI.26.) határozata 

 

A képviselő-testület a település közrend és közbiztonsági 

helyzetéről szóló beszámolót a II. sz. melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről 

az érintetteket értesítse. 



 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

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

Napköziotthonos Óvoda, nevelési, oktatási tevékenységéről, valamint a 

2012/2013 nevelési év előkészületéről, az óvodai nyári szünet idejéről és a 

nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatokról 

 

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

 

Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet a nyári szünetben elvégzendő 

karbantartási feladatokról: 

Óvoda: 

- előtér burkolatcsere 

- vizesblokk festés 

- udvari előtető – javítás 

Iskola: 

- konyha meszelése 

- tornaterem festés 

Az óvodai nyári szünet ideje 2012.06.01-07.15 –ig. 

 

A testület az előterjesztést egyhangú 6 igen szavazattal elfogadta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   64/2012.(VI.26.) határozata 

 

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

Napköziotthonos Óvoda nevelési, oktatási tevékenységéről, 

valamint a 2012/2013 nevelési év előkészületéről, az óvodai 

nyári szünet idejéről a nyári szünetben elvégzendő 

karbantartási, felújítási feladatokról szóló beszámolót a III. és 

IV. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

 

4. Napirend:  Tájékoztatás a Sportegyesület, a Polgárőrség tevékenységéről, 

elszámolás az előző évi támogatással 

 

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

 

Végh Zoltán Sportegyesület elnöke 



A meccsek után a zuhanyozás lehetőségét mind a játékosoknak, mind a bíróknak 

biztosítani kell, ez a nevezés egyik feltétele. 

A játékosok jelezték, hogy az öltözőkben a lefolyó nem volt jó. 

 

Kovács Imre polgármester 

Felém eddig ezt még senki nem jelezte. 

 

Végh Imre képviselő 

Várható-e a következő évben is szponzori támogatás? 

 

Végh Zoltán Sportegyesület elnöke 

Ez a bevétel a jótékonysági bál bevétele volt, jövőre is szeretnénk ilyet 

szervezni. 

 

Kovács Imre polgármester 

Megköszöni az elnök úr lelkesedését. 

 

A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   65/2012.(VI.26.) határozata 

 

A képviselő-testület a Sportegyesület előző évi 

tevékenységéről, illetve az önkormányzat által nyújtott 

támogatások elszámolásáról szóló tájékoztatót a V. sz. 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

 

Brunda József alpolgármester 

Hogyan működnek jelenleg a polgárőr és rendőr közös szolgálatok? 

 

 

Sútor Csaba Polgárőrség elnöke 

Nehéz egyeztetni, a rendőrség sok esetben visszamondja a szolgálatot. Eddig 

egy hétre előre történt az időpont megbeszélése, most napi szinten tervezünk. 

 

 

A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 



   Képviselő-testületének 

   66/2012.(VI.26.) határozata 

 

 A képviselő-testület a Polgárőrség tevékenységéről és az 

előző évi támogatás elszámolásáról szóló tájékoztatót az VI. 

sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

5.Napirend: A szemétszállítási rendelet módosítása 

 

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

 

Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a VGÜ 2012.07.01.-től 

a szemétdíjat a heti egyszeri szállítás esetén 130 Ft/hét, kéthetenti szállítás 

esetén 80 Ft/hét mértékben emeli. Az önkormányzatnak ez kb. 85.000 Ft 

többletkiadást jelent, amit nem javasol a lakosság felé érvényesíteni, nem 

javasolja a lakossági szemétdíjat emelni, csak a szolgáltató emblémájával jelzett 

műanyag zsák eladási árát kell emelni a VGÜ által emelt összegben. 

 

A testület egyhangú 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   15/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete 

 

A képviselő-testület a helyi hulladékgazdálkodásról, valamint 

a település köztisztaságának fenntartásáról szóló 14/2004. 

(XII.31.) rendelet módosítására a VII. sz. melléklet szerinti 

rendeletet alkotja. 

 

6. Napirend: Ludányhalászi „Iskoláért” Alapítvány kuratóriumi tagjainak 

választása 

 

Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a „Ludányhalászi 

Iskoláért” közalapítvány alapítója az önkormányzat. Az alapítvány kezelését a 

Kuratórium végzi. A Kuratórium elnöke Galó Gáborné lemondott, illetve 

kuratóriumi tagságát meg kívánja szüntetni. 

A kuratórium elnökét  és tagjait az alapítók kérik fel. Az iskola javaslatot tett az 

új elnök személyére Véghné Puszta Beáta személyében. 

 

A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 



Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   67/2012.(VI.26.) határozata 

 

A Ludányhalászi Község képviselő-testülete a Ludányhalászi 

„Iskoláért” közalapítvány alapító okiratának 7/e pontját az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

„e) A Kuratórium összetétele a következő: 

Elnök: Véghné Puszta Beáta 

Tagjai: Kovács Klára 

       Majcherné Akucs Judit 

       Zölleiné Péter Tímea 

       Klincsok Jánosné 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a változás    

átvezetését a Nógrád Megyei Bíróságnál kezdeményezze. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

 

7. Napirend:  Egyebek 

 

7.1 Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az Önhibáján kívül 

hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok pályázaton az önkormányzat közel 

4.000 ezer Ft-ot nyert. 

 

7.2. Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a költségvetésben 

pályázati önerőként tervezett – pályázat nem támogatása miatt – kb. 6.000 e Ft 

szabad pénzeszköz van. 

Ezt az összeget út felújításra javasolja felhasználni. 

A Víg út illetve a Radnóti vagy a Bajcsy utak esetében, attól függően, hogy az 

utóbbi két útján melyik valósítható meg kevesebb költséggel. 

 

A testület a javaslatot elfogadta és 5 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   68/2012.(VI.26.) határozata 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Víg, a 

Bajcsy és a Radnóti utak felújítására árajánlatokat szerezzen 

be. A testület utasítja a polgármestert, hogy a nem támogatott 



pályázatok előirányzat terhére a Víg illetve a Radnóti vagy 

Bajcsy utak felújítása előirányzat átcsoportosítást illetve 

költségvetési rendelet módosítást készítse el. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

 

7.3 Kovács Imre polgármester ismerteti a Salgótarjáni Polgármesteri Hivatal 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda megkeresését (IX. sz. melléklet) és 

javasolja a csatlakozást. 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   69/2012.(VI.26.) határozata 

 

A képviselő-testület a Kelet-Nógrád Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozást tervezi, 

és kéri a gesztor önkormányzatot, hogy a döntéshozatalhoz 

szükséges dokumentumokat küldje meg. 

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti 

tartalmú szándéknyilatkozatot aláírja. 

 

   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 6. sz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012. június 26-án megtartott ülés 

j e g y z ő k ö n y v e 

 
 


