
Jegyzőkönyv 

a képviselő-testület 2012. augusztus 09-én megtartott nyílt üléséről 

 

2. Napirend: Az étkezési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjakról 

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

 

Írásos előterjesztés melléklete (II. sz. melléklete) 

 

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

nyílt a nyári gyermekétkeztetés biztosítására, így ehhez szükséges a 

nyersanyagnorma és rezsiköltség megállapítása. 

 

A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

   Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   16/2012. (VIII.10.) önkormányzati rendelete 

 

A képviselő-testület az étkezési ellátás nyersanyagköltségeiről 

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

rendelet módosítására a II. sz. melléklet szerinti rendeletet 

alkotja. 

 

3. Napirend: Iskolaotthonos oktatás bevezetése az általános iskola 3. 

osztályában – Alapító okirat módosítása 

 

Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az általános iskola első 

és második évfolyamán az elmúlt évben bevezetésre kerül az iskolaotthonos 

oktatás. A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-től az általános iskola 4. 

osztályától kötelezően bevezeti az iskolaotthonos oktatást, így a szeptember 1-jén 

induló 3. osztály esetén a folyamatosságot biztosítva célszerű lenne továbbra is az 

iskolaotthonos oktatási forma. Ehhez azonban további egy fő pedagógus 

felvételére van szükség, ami a 4 hónapra számolva 800.000 Ft-os többlet kiadást 

jelent az önkormányzatnak. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás 

 

Bódiné Fenyvesi Mónika képviselő 

Az iskolaotthonos oktatási forma a gyerek szempontjából sokkal jobb, többet 

lehet őket fejleszteni, egy rendszert, egy napirendet szoknak meg. 

 

 

Brunda József alpolgármester 



A gyerekek érdekét is szolgálja, de a dolgozó szülőknek is nagy segítség.  

 

Sútor Csaba képviselő 

Az első és második osztályban már bevezetésre került a gyerekek már ezt szokták 

meg, a visszajelzések pozitívak, akkor is meg kell lépni a folytatást, ha ez az 

önkormányzatnak plusz költséget jelent.  

 

Kovács Imre polgármester 

Az eddig elmondottak alapján a többség támogatja ennek az oktatási formának a 

3. osztályba történő bevezetését. A végleges döntés előtt azonban még szeretne 

még pár információt megosztani a testülettel: 

 a következő tanévben a beíratott gyerekek száma várhatóan 12-13 fővel 

csökken, ennek csak részben az oka az elköltözés 

 az iskola működéséhez az önkormányzat anyagilag nem is kevéssel járult 

hozzá és ennek még is van egy negatív eredménye a gyereklétszám 

csökkenése 

 2013. január 1-től az iskola működtetéséhez kapcsolódóan választási 

lehetősége van az önkormányzatnak 

 az előzőekben elmondottakat is figyelembevéve el kell gondolkodni azon, 

hogy lesz-e értelme az épületre költeni, lesz-e annyi iskolás gyerek a 

településen, és ezeket a gyerekeket ide íratják-e be a szüleik? 

 

Sútor Csaba képviselő 

Továbbra is támogatom, hogy az iskolaotthonos oktatást felmérő rendszerbe a 3. 

osztályba is vezessük be. Az ellen nem tudunk tenni, ha elköltöznek a faluból, de 

azt meg kell nézni, hogy akik nem költöznek el azok, miért viszik el az iskolából 

a gyerekeket. Az iskolának azon kell lennie, hogy ne elkerüljenek, hanem 

idejöjjenek a gyerekek. 

 

A testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   76/2012. (VIII.09.) határozata 

 

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

és Napköziotthonos Óvodában a 3. évfolyamon is bevezeti az 

iskolaotthonos oktatást 

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

és Napköziottnonos Óvoda alapító okiratának – a határozat 1. 

pontja alapján szükségessé váló - módosító okiratát a 



határozat 1. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel 

jóváhagyja. 

          3. A Képviselő-testület a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

és Napköziotthonos Óvoda - a jelen határozat 2./ pontjával 

módosított - egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 

határozat 2. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel 

jóváhagyja. 

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

Magyar Államkincstár területileg illetékes szervénél a 

módosításnak a törzskönyvi nyilvántartásban történő 

átvezetéséről gondoskodjon. 

 5. A Képviselő-testület a költségvetésben az alábbi előirányzat 

átcsoportosítást hajtja végre: 

 - az általános iskolai szakfeladaton a létszámkeretet 1 fővel 

megemeli, melyhez 800.000 Ft többletkiadást biztosít az 

intézmény részére. A Képviselő-testület utasítja a 

polgármestert, hogy a költségvetési rendeletben az előirányzat 

átvezetéséről gondoskodjon. 

Határidő:  értelemszerűen  

Felelős:    Kovács Imre polgármester 

 

4. Napirend: Pályázatok 

a) Orvosi rendelő felújítása 

 

Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet az orvosi rendelő felújítására 

vonatkozó pályázati lehetőségről 

 az épület alapterülete pár m2-rel növekedne, ezzel lehetőség nyílik külön 

személyzeti WC, illetve az orvost kiszolgáló személyzet részére egy külön 

helyiség kialakítására 

 a szolgálati lakás felett lévő tető szerkezete már nagyon korhadt, felújítást 

igényel. 

 az átalakítási és felújítási munkák építési engedély kötelesek, tervezeket 

kell készíteni 

 

Végh Imre képviselő 

A tetőt, ha ilyen rossz állapotban van meg kell csináltatni. 

 

A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 



 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   77/2012. (VIII.09.) határozata 

 

 A képviselő-testület pályázatot nyújt be az orvosi rendelő 

felújítására. A képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 

engedélyezési tervdokumentáció elkészítéséhez a szükséges 

intézkedéseket tegye meg, a vállalkozói szerződést kösse meg. 

 

 Felelős: Kovács Imre polgármester 

 Határidő: értelemszerűen 

 

 b) Óvoda felújítása 

 

Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet 100%-os finanszírozással, 

önerő nélkül lehet pályázni egy olyan projektekre, melynek 30%-a 

továbbképzésre, 30%-a óvodai eszközök felújítására, bővítésre (tornatermi) szoba 

kialakítására, udvari játékok cseréjére, 40%-a közös rendezvények, programok 

megvalósítására használható fel. 

 

A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   78/2012. (VIII.09.) határozata 

 

Az önkormányzat pályázatot nyújt be a  Társadalmi megújítás 

operatív Program Támogatási rendszerébe „Együtt a 

gyermekekért” elnevezéssel a TÁMOP – 3.1.11-12/2 számú 

Óvodafejlesztés projektre. 

A támogatási igény: 5.000 e Ft 

Támogatás intenzitása: 100% 

 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

c) Iskola – innovatív iskola  

 

Kovács Klára iskolaigazgató tájékoztatja a testületet, hogy ugyancsak 100%-os 

finanszírozással, önerő nélkül lehet pályázni sport, mindennapos testnevelés, 



környezettudatos témájú programok szervezésére illetve ilyen programhoz való 

részt vételre. 

A pályázat végösszege 35 millió Ft, melynek 15%-át lehet eszközbeszerzésre 

fordítani.  

A program során tervezett rendezvények: 

- erdei iskola 

- sporttábor 

- egészségnap 

- lovaglás 

- kerékpár túra 

 

A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   79/2012. (VIII.09.) határozata 

 

A képviselő-testület támogatja a II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola és Napköziotthonos Óvodát, hogy a Társadalmi 

Megújítás Operatív Program támogatási rendszerében 

„Innovatív iskolák fejlesztése” elnevezésű TÁMOP – 3.1.4-

12/2 számú projektre pályázatot nyújtsa be. 

 

Felelős: Kovács Klára iskolaigazgató 

Határidő: értelemszerűen 

 

5. Napirend: Egyebek 

 

5.1 Az általános iskola felújítási pályázatnál a csökkentett támogatási összeghez a 

műszaki tartalom visszalépését a hatóság csak azzal a feltétellel engedélyezte, ha 

az önkormányzat vállalja az akadálymentesítés megvalósítását, melynek költsége 

kb.2.000.000 Ft. 

Az épület csatornázata is javításra szorul, ennek költségigénye 500.000 Ft. A 

fenti két munka elvégzését a hitelkeret terhére javasolja megoldani. 

 

A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   80/2012. (VIII.09.) határozata 

 

A képviselő-testület a 2012. évi költségvetésben az alábbi 

előirányzat átcsoportosítást hajtja végre: 



- az általános iskola felújítására fordítandó önerőt 2.500.000 

Ft-tal növeli. 

- a működési célú hitel előirányzat 2.500.000 Ft-tal növeli 

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 

költségvetési rendeletben az előirányzat átvezetéséről 

gondoskodjon. 

 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

5.2 Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1-jén 

hatályba lépő rendelkezései értelmében, a 2000 fő lakosságszámot el nem érő 

települési önkormányzatok önálló polgármesteri hivatalt nem hozhatnak létre, 

illetve legalább 2000 főt elérő összlakosság számmál közös hivatalt hozhatnak 

létre. Az így létrehozandó hivatal, működési költségeit az állam finanszírozza, az 

adott évi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben és a hivatal 

által ellátott feladataikkal arányában.  

Nógrádszakál polgármestere már kezdeményezte egy közös önkormányzati 

hivatal létrehozását Ludányhalászi településsel. 

A polgármester javasolja, hogy a testület kérjen állásfoglalást a Nógrádszakáli 

képviselő-testülettől a közös hivatal létrehozására vonatkozóan a további 

intézkedések megtétele érdekében. 

 

A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   81/2012. (VIII.09.) határozata 

 

1. A képviselő-testület megkeresi a Nógrádszakáli 

Önkormányzat képviselő-testületét, hogy a közös 

önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó szóbeli 

kezdeményezését írásban erősítse meg. 

 

2. A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal 

székhely településként Ludányhalászit javasolja elfogadni 

Nógrádszakál Község Önkormányzatának. 

 

 

 



3.  

A képviselő-testület felkéri Nógrádszakál Önkormányzatát, 

hogy:  

- mérje fel a településen a tervezett közös önkormányzati 

hivatal által ellátandó feladatokat, arról nyújtson tájékoztatást 

Ludányhalászi Község Önkormányzata részére.  

- nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a javasolt közös 

önkormányzati hivatal esetén kirendeltség vagy 

ügyfélszolgálati megbízott működését támogatja. 

- határozza meg, hogy a Nógrádszakáli Polgármesteri Hivatal 

személyi állományából milyen létszám foglalkoztatását 

igényelné a közös önkormányzati hivatalban. 

- tájékoztassa Ludányhalászi Község Önkormányzatát, hogy a 

közös önkormányzati hivatal létrehozása estén Nógrádszakál 

folyamatos vagy időszakos igazgatási munkavégzést 

támogatna. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről 

Nógrádszakál Község Önkormányzatát tájékoztassa. 

 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

Határidő: 2012. 09.05. 

 

5.3 Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az útfelújításra 

vonatkozó árajánlatok beadása megtörtént. A legkedvezőbb ajánlat a Víg és 

Radnóti útra érkezett 5.999 e Ft-tal. 

 

5.4. Kereszti Márta jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a polgármesteri 

hivatalban megszűnik 1 fő fizikai alkalmazott munkakör, helyette 1 fő ügykezelő 

munkakör kerül kialakításra. Az a változást a hivatal szervezeti és működési 

szabályzatában is át kell vezetni. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   82/2012. (VIII.09.) határozata 

 

A képviselő-testület a 63/2007.(VII.12.) határozatával 

elfogadott Ludányhalászi Község Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatalának szervezeti és működési szabályzata. 

III. fejezet 6.3. pontját az alábbiak szerint módosítja 2012. 07. 

01-i hatállyal. 



„3.) A hivatal felépítése (személyi állománya és munkakör 

szerinti megoszlása): 

 1 fő jegyző (napi 8 óra) 

 1 fő igazgatási ügyintéző (napi 8 óra) 

 2 fő költségvetési ügyintéző (napi 8 óra) 

 1 fő pénzügyi és adóügyi igazgatási ügyintéző (napi 8 óra) 

 1 fő szociális igazgatási ügyintéző (napi 8 óra) 

 1 fő ügykezelő (napi 8 óra) 

 

 

5.5. Kereszti Márta jegyző tájékoztatja a testületet a 47/2012. (IV.26.) 

határozatában arról döntött, hogy a hivatal dolgozzon ki javaslatot 

szemétszállítási díj mentesség felülvizsgálatára vonatkozóan. A jegyző a 

felülvizsgálatot a novemberi ülésen javasolja napirendre tűzni, hiszen a 

szolgáltatónk – VGÜ –nek -  2012. év végén lejár a szerződése. 

 

A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   83/2012. (VIII.09.) határozata 

 

A képviselő-testület a szemétszállítási díj mentesség 

felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést a 2012. novemberi 

ülésen tűzi napirendre. 

 

   Határidő: értelemszerűen 

   Felelős: Kereszti Márta jegyző 

 

Több kérdés, észrevétel, hozzászólás 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 8. sz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012. augusztus 09-én megtartott rendkívüli ülés 

j e g y z ő k ö n y v e 

 

 
 


