
Jegyzőkönyv 

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 

 

2. Napirend:  

a)Tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt 

támogatásokról 

b) A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 

c) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése 

 

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

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás 

 

Kovács Imre polgármester 

- az első félév során nullszaldósan tudott működni az önkormányzat 

- a folyamatban lévő pályázatok közül a tűzoltószertár felújításához a 

tervek az idén elkészülnek, de a kivitelezésre csak tavasszal kerül sor, az 

iskola pályázat a közbeszerzési szakaszban tart 

- nehézséget okozott, hogy ebben az évben jóval kevesebb közhasznú 

foglalkoztatásra volt lehetőségünk 

 

Végh Imre képviselő 

A féléves teljesítésnél az egyenleg időarányos, bár az adók beszedésénél minden 

évben gond van. 

 

A képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet illetve 

határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   17/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelete 

 

 A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi 

költségvetéséről szóló 3/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet 

módosítására a III. sz. melléklet szerinti rendeletet alkotja. 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   88/2012.(IX.13.) határozata 

 

 A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatást a 

IV. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja 

 

 



3. Napirend: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 

 

Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2013. évi kiírási feltételei még 

nem jelentek meg, de javasolja, hogy az előző évekhez hasonlóan a 

felsőoktatásba résztvevő tanulók támogatásának ezt a lehetőségét vegye igénybe 

és csatlakozzon a pályázatokhoz. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   89/2012.(IX.13.) határozata 

 

 Ludányhalászi Község Önkormányzata csatlakozni kíván a 

hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók illetve 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 

létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati 

ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához. 

 

4. Napirend:  2013. évi szemétszállítási szerződés előkészítése 

 

Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási tevékenység 2013. évi feltételrendszere még mos sem ismert, 

így javasolja, hogy ezt a napirendi pontot a novemberi ülésen tárgyalja újra a 

testület. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   90/2012.(IX.13.) határozata 

 

A képviselő-testület a 2013. évi szemétszállítási szerződés 

felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést a 2012. novemberi 

ülésen tűzi napirendre. 

 

   Határidő: értelemszerűen 

   Felelős: Kovács Imre polgármester 

 

 

 

 



 5.Napirend:  Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és 

Gyermekjólét Szolgálat Alapító Okirat módosítása 

 

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

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   91/2012.(IX.13.) határozata 

 

1. Ludányhalászi Község Önkormányzata képviselő-testülete 

Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és 

Gyermekjóléti Szolgálat 57/2009. (V.26.) számú határozattal 

elfogadott Alapító Okiratát 2012. július 1. hatállyal a 

határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja. 

 

2. A képviselő-testület a Szécsény Kistérség Szociális 

Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat jelen 

határozat 1.) pontjában módosított – egységes szerkezetben 

foglalt alapító okiratát a határozat 2. sz. mellékletének 

megfelelő szövegezéssel jóváhagyja 

 

 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okirat aláírására. 

 

 Határidő: értelemszerűen 

 Felelős: Kovács Imre polgármester 

 

 

 

 

6. Napirend:  Egyebek 

 

6.1 Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet a Szécsény Kistérség 

Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi 

költségvetésének I. félévi teljesítéséről. (VIII. sz. melléklet) 

 

 

A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 



Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   92/2012.(IX.13.) határozata 

 

A képviselő-testület a Szécsény Kistérség Szociális 

Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi 

költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót a 

VII. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről az 

intézményvezetőt értesítse. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

 

6.2. Kovács Imre polgármester ismerteti a Kelet-Nógrád Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás levelét. (IX. sz. melléklet) 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   93/2012.(IX.13.) határozata 

 

 Ludányhalászi Község Önkormányzata képviselő-testülete a 

Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-

7.1.1.1/09-11-2011-0001 azonosító számú, „Kelet-Nógrád 

Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” című 

pályázatához, mint a Társulás tagja összesen 9  308 Ft saját 

forrást biztosít 2012. évi költségvetésében. 

 

A fejlesztés költségei és forrásai: 

 
A projekt 

tervezett 

befejezése 

A projekt 

nettó 

összköltsége 

(Ft) 

A projekt pénzügyi forrásai 

2012. év 2013. év 

Tagok által 

biztosított 

önerő (F) 

Pályázati 

támogatás 

(Ft) 

Tagok által 

Biztosított 

önerő (Ft) 

Pályázati 

támogatás 

(Ft) 

2013.05.15. 62 050 000 5 505 296 31 194 704 3 802 704 21 547 296 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

 

6.3.  A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a 2011. évi költségvetésben a 

középfokú tanulmányokat folytatók támogatására címen 200.000 Ft került 

megtervezésre. A várható létszámot figyelembe véve idén is 4.000 Ft/fő 

összeget javasol, ezen támogatási formára meghatározni. 



 

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

határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   94/2012.(IX.13.) határozata 

 

A képviselő-testület a gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályozásáról szóló többször módosított 10/2003.(IX.05.) 

rendelet 14. §-a alapján a középiskolások részére 4.000 

Ft/tanév beiskolázási támogatást állapít meg.  

Az iskolalátogatási igazolás benyújtási határideje 2012. 

október 15. 

A testület utasítja a jegyzőt, a költségvetésben tervezett 

beiskolázási támogatás terhére a kifizetésről intézkedjen. 

A határozatokról az érintetteket a Ket. szabályai szerint 

szerkesztett egyedi határozattal értesíteni kell. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Kereszti Márta jegyző 

 

6.4. Kovács Imre polgármester és a képviselő-testület tagjai megbeszélik a 2012. 

szeptember 29-i szüreti felvonulás részleteit. 

 

 

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 9. sz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012. szeptember 13-án megtartott ülés 

j e g y z ő k ö n y v e 

 

 

 
 


