
Jegyzőkönyv 

a képviselő-testület 2012. október 24-én megtartott nyílt üléséről 

 

2. Napirend: Bükki Nemzeti Park tájékoztatója a települést érintő 

tevékenységről 

 

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

 

Judik Béla természetvédelmi tájegységvezető szóbeli kiegészítése: 

- Az írásos anyag első részéhez: (Natura 2000-es terület) 

 az EU csatlakozás feltételeként kellett kijelölni 

 2 fő eleme van –madárvédelmi-és természet megőrzési terület 

 a település mindkettőben érdekelt 

 a kijelölés kapcsán nem volt negatív visszajelzés 

- az írásos anyag második részéhez (Öreg-tó természetvédelmi rehabilitációja) 

 a pályázat elbírálása csúszik, ennek oka egyrészt, hogy a partnerséget újra  

indokolni kellett másrészt további szakvéleményeket kellett készíttetni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás 

 

Sútor Csaba képviselő 

A  öreg-tónál több család is tölti a szabadidejét, a pályázat megvalósítása során 

erre továbbra is lesz lehetősége? 

 

Judik Béla válasza 

A megszokott életrendet a pályázat nem akarja felborítani, csak az a kérés, hogy 

vigyázzanak a természtre! Ismertető táblák is kihelyezésre kerülnek majd. 

 

Kovács Imre polgármester 

A pályázati összegben szerepel-e magasles illetve gyaloghíd építése? 

 

Judik Béla válasza 

A pályázat ilyen feladatokra nem határoz meg pénzösszeget, mivel több a 

természetvédelmi feladatot írtak elő, mint amennyit terveztünk. 

 

A testület a tájékoztatót egyhangúan tudomásul vette. 

 

3. Napirend:  A községben közüzemi szolgáltatást végző cégek tájékoztatója 

  

 - Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 

     

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

 



Kérdés, észrevétel, hozzászólás. 

 

Kovács Imre polgármester 

Hogyan alakul a jövő évi árképzés, illetve a lakosság a pályázat megvalósítása 

során mit fognak tapasztalni? 

 

Vendel Zsolt válasza 

A 2013. évi árképzés esetében törvény írja elő, hogy az áremelés mértéke nem 

lehet magasabb az inflációnál. 

A KEOP-os pályázat a lakosságnak csak előnyt fog jelenteni, hiszen az új 

hulladékgazdálkodási törvény a szelektív gyűjtést preferálja. 

A szelektív hulladék szállítása is külön fog történni, először zsákos gyűjtés lesz 

ezért nem kérünk pénzt ezt ingyen fogják elvinni. 

A szelektív hulladékgyűjtéssel a vegyes települési hulladék mennyisége 

csökkenni fog. 

A törvény szelleme – aki több szemetet gyűjt az fizessen többet. 

 

Kovács Imre polgármester 

A szécsényi kistérség szerette volna elérni, hogy legyen lerakó és válogató a 

városban. A pályázatban lesz-e erre lehetőség? 

 

Vendel Zsolt válasza 

Konténeres szállítással az inert és a veszélyes hulladék szállítása is megoldható. 

 

Bódiné Fenyvesi Mónika képviselő 

A szelektív hulladékgyűjtés bevezetését jónak tartja, de a lakosság tájékoztatását 

kiemelten kell kezelni. 

 

Vendel Zsolt válasza 

Nyilvánvaló, hogy megfelelő tájékoztatás nagyon fontos és az is nagyon fontos, 

hogy ez a tájékoztatás a lakosság minden rétegét elérje. 

Az új ismeretek terjesztését az iskolában a diákok körében kell elkezdeni. 

 

Kovács Imre polgármester 

A téli hónapokban a szállító jármű a kukák peremét felszaggatja, van-e erre 

megoldás? 

 

Vendel Zsolt válasza 

Az új kocsi cserével megoldódott a probléma, a kukák télen nehezebbek ezért 

szakadt le a széle. 

 

A testület a tájékoztatást egyhangúan tudomásul vette. 

 



- Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. 

 

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

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás. 

 

Végh Imre képviselő 

A településen milyen az értékesítési arány? 

 

Máté Csaba válasza 

Jónak mondható, de a szociális otthon a mutatón sokat javít. 

 

Ádám Norbert képviselő 

Mi az oka az időszakosan jelentkező elviselhetetlen csatornaszagnak? 

 

Máté Csaba válasza 

A rendszer hibája, hiszen a keletkezett szennyvíznek 6 óra alatt el kellene érnie a 

tisztítótelepre ezzel szemben Nógrádszakálból Ludányhalászin keresztül 24 óra 

alatt ér el a szécsényi szennyvíztisztítóba. 

 

Sútor Csaba képviselő 

A veszélyes hulladékot, ami a szécsényi telepen keletkezik, hol helyezik el? 

 

Máté Csaba válasza 

A tisztított szennyvíz a Szentlélek-patakba kerül. A szennyvíziszap egy részét a 

Lőrinci melletti meddőhányókba kerül, másik részét egy engedéllyel rendelkező 

mezőgazdasági vállalkozó használja fel. 

 

 

A testület a tájékoztatót egyhangúan tudomásul vette. 

 

 

 

 

4. Napirend:  2013. évi ellenőrzési terv 
 

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

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 



Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   102/2012.(X.24.) határozata 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. év ellenőrzési 

tervét az V. sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. 

 

   5.Napirend:  Megállapodás járási hivatalok kialakításához 

 

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

 

Kereszti Márta jegyző a járási hivatalok kialakításáról az alábbiak szerint 

tájékoztatja a testületet. 

 

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 

módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényben foglaltak, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet 

tartalmazzák a járási hivatalok kialakításának szabályait. 

A törvény rendelkezik arról, hogy az ingyenes használati jog alapításához 

kapcsolódó feladatok végrehajtásának részletkérdéseit a települési 

önkormányzatok polgármesterei, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok kormánymegbízottai között megkötött megállapodás rendezi. 

Ezeket a megállapodásokat 2012. október 31-ig kell megkötni. 

A Korm. rendelet előírásai értelmében a megállapodást a rendelet 2. melléklete 

szerinti megállapodás-minta alapján kell megkötni. 

A Törvény 5. § (3) bekezdésének megfelelően a megállapodásokban a 

polgármester teljes körű felelősséget vállal az általa tett nyilatkozatok és az 

átadott adatok, információk, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, 

teljeskörűségéért és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért. Ez a nyilatkozat 

elválaszthatatlan részét képezi az átadás-átvételi megállapodásnak. 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal 2 fő köztisztviselő átadását kérte. Az 

egyeztetések eredményeként 2 fő kerül a szécsényi járási hivatal részére 

átadásra. Egyidejűleg az átkerülő kollégák részére az önkormnyzatnak kell 

biztosítani a munkavégzéshez szükséges eszközöket (számítógép, monitor, 

asztal, szék stb.) melyek tételes felsorolása szintén a megállapodás mellékletét 

képezi. 

A megállapodás alapján az érintett vagyonelemek tényleges birtokba adása 

jegyzőkönyv felvételével történik, melyre 2013. január 1-jével kerül sor. 

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 



Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   103/2012.(X.24.) határozata 

 

1./ Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete a járási hivatalok kialakításáról szóló előterjesztést 

elfogadja. 

 

2./ Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete a határozat mellékletét képező a járási hivatalok 

kialakításához szükséges megállapodást jóváhagyja és 

felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

6. Napirend:  Megállapodás településrendezési terv módosításához 

 

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

 

Kereszti Márta jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a 46/2008.(IX.17.) sz. 

határozatával Nagy Ignác kérelme alapján döntött a rendezési terv 

módosításáról. 

A rendezési terv módosítását csak az önkormányzat rendelheti meg, így a 

megállapodásban szükséges rögzíteni, hogy a kérelmezőt terheli a tervezés és 

bonyolítás során felmerült összes költség. 

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

    Képviselő-testületének 

    104/2012.(X.24.) határozata 

 

A képviselő-testület a Ludányhalászi Község 

településrendezési tervének módosítására vonatkozó 

megállapodást a VII. sz. melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás    

aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Kovács Imre polgármester 



7. Napirend:  Bursa-Hungarica ösztöndíjpályázat 

    - nyilatkozat 

    - szabályzat 

 

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

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

    Képviselő-testületének 

    105/2012.(X.24.) határozata 

 

Ludányhalászi Község Önkormányzat képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert a szociálisan hátrányos 

helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2013. évi fordulójához a IX. melléklet szerinti Nyilatkozat 

aláírására. 

 

Határidő: 2012. október 25. 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

 

 Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

    Képviselő-testületének 

    106/2012.(X.24.) határozata 

 

 A képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj rendszer elbírálására vonatkozó 

szabályzatot a X. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

8. Napirend:  Lengyel Zsolt plébános bemutatása és az egyházi temetőkkel 

kapcsolatban felmerült gondok megvitatása 

 

Kovács Imre polgármester köszönti Lengyel Zsolt atyát, aki 2012. augusztus 1-

től látja el a településen a plébánosi teendőket. 

A polgármester a plébános úr együttműködését kéri a temetőkben jelentkező 

alábbi problémák megoldásához: 

- temetők nyitvatartásának, gépkocsik behajtásának és parkolásának 

szabályozása 



- a síremlékek felújítása során otthagyott lebontott keresztek, fedlapok 

tárolására 

Az önkormányzat a köztemető fenntartására megállapodást kötött az egyházzal, 

melyben vállalta a temetők rendszeres karbantartását, gyomtalanítását.  

Az önkormányzat évente 5 alkalommal végez kaszálást a temetőkben, ami – ha 

csak a benzinköltséget nézzük is – tetemes összeg. 

A költségek ellentételezésére a temetőhasználathoz kapcsolódó díjak 

megállapítására lenne szükség. 

Ennek első lépéséhez rendeletet illetve temetőszabályzatot kellene elfogadni. 

 

9. Napirend: Egyebek 

 

9.1. Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy 2012. november 5-

ig lehetőség van 2. ütemben az ÖNHIKI-re pályázni. A pályázat benyújtásához 

szükséges a félévet követően elfogadott költségvetési előirányzatok 

átvezetésére. 

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta illetve az 

alábbi rendeletet alkotta. 

 

 Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

    Képviselő-testületének 

    107/2012.(X.24.) határozata 

 

Ludányhalászi Község Önkormányzata képviselő-testülete a 

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 

2011. CLXXXVIII. Törvény 6. melléklet 2. pontja alapján 

(továbbiakban: 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az 

önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

önkormányzatok 2012. évi támogatására. 

A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 

1.000 fő, vagy a feletti. 

A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 

2012. évben ilyen jogcímen 15.060 ezer forint összegű 

bevételt tervez. 

Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési 

rendeletét 8.390 ezer forint összegű működési célú hiánnyal 

fogadta el. 

Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező 

könyvvizsgálatra nem kötelezett. 

Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában 



meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelményeinek megfelel. 

 

 Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

    Képviselő-testületének 

    18/2012.(X.25.) önkormányzati rendelete 

 

 A képviselő-testületet az önkormányzat 2012. évi 

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

módosítására a XI. sz. melléklet szerinti rendeletet alkotja. 

 

9.2. Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a START 

mezőgazdasági program keretében megtermelt burgonyából 4950 kg 

többletmennyiség keletkezett, melyet a szociális segélyezés keretében javasol 

felhasználni, oly módon, hogy minden háztartásban, ahol – 2012. december 31-

ig 62. életévet betöltő ludányhalászi lakos él 1 zsák (kb. 30kg) burgonya 

kerüljön kiosztásra. 

 

A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

    Képviselő-testületének 

    108/2012.(X.24.) határozata 

 

1. A képviselő-testület a START mezőgazdasági program 

keretében megtermelt 4950 kg burgonyatöbbletet 

természetbeni ellátás formájában átmeneti segélyre 

használja fel. 
 

2. A támogatás mértéke 1 zsák (kb. 30 kg) burgonya. 
 

3. A fenti támogatásban részesül az a személy aki 2012. 

december 31-ig 62. életévét betölti. 
 

4. Amennyiben a támogatottal együtt élő közeli 

hozzátartozója is megfelel a 3. pontban szabályozott 

feltételeknek, abban az esetben támogatásra csak az egyikük 

jogosult. 
 

5. A támogatásról a jogosultakat a Ket. szabályai szerint 

szerkesztett egyedi határozattal értesíteni kell. 

 

Felelős: Kovács Imre polgármester 



Határidő: értelemszerűen 

 

 

9.3. A közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatban a polgármester 

tájékoztatja a testületet, hogy Nógrádszakál önkormányzata a mai napig nem 

jelzett vissza a megkeresésünkre, ezzel szemben Piliny település szóban 

kinyilvánította szándékát a Ludányhalászi, Piliny – Nógrádszakál közös 

hivatalhoz csatlakozáshoz. 

 

9.4. Kovács Imre polgármester ismerteti a szécsényi Rendőrkapitányság 

„Közalapítvány” támogatására vonatkozó levelét és javasolja az egyszeri 60.000 

Ft támogatás megállapítását. 

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

 Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

    Képviselő-testületének 

    109/2012.(X.24.) határozata 

 

A képviselő-testület a Szécsény és Vonzáskörzete 

Közbiztonságáért Közalapítvány részére –elszámolási 

kötelezettség mellet – rendőrségi célra használt gépjármű 

beszerzéséhez egyszeri 60.000 Ft összegű támogatást biztosít. 

 

A testület utasítja a polgármestert, hogy költségvetési 

rendeletben az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon. 

 

 Határidő: értelemszerűen 

 Felelős: Kovács Imre polgármester 

 

9.5. Kereszti Márta jegyző tájékoztatja a testületet, hogy 2013. 01. 01. –jével 

jelenleg a helyi önkormányzatok fenntartásában lévő köznevelési intézmények 

fenntartói feladatainak megszervezésében, a köznevelési feladatok irányításában 

is változás áll majd be, mert a nemzeti köznevelésről szóló 2011. év CXC. 

törvény alapján az államnak kell gondoskodnia – az óvodai nevelés, a 

nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt 

nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

kivételével – a köznevelési feladatok ellátásáról. 

Ezen szabályok alapján a 2012. december 31-éig a települési önkormányzatok 

fenntartásában lévő köznevelési intézmények közül azok, amelyek köznevelési 

alapfeladatokat látnak el átvételre kell, hogy kerüljenek a Kormány által 2012. 

nyarán létrehozott Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába. 



A jogszabályok jelenleg még nem rendezik az összevont, nem tiszta profil 

intézmények átadás-átvételi szabályait. 

A fentiek alapján el kell indítani a jelenleg közös fenntartásban lévő nevelési 

feladatokat ellátó óvoda és az oktatási feladatokat ellátó iskola szét – 

szervezését. 

Ez a feladat azért is nagyon fontos, mivel a 2013.01.01-től önállóan működő 

óvoda csak akkor jut finanszírozáshoz, ha rendelkezik OM azonosítóval 

 

A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

    Képviselő-testületének 

 110/2012.(X.24.) határozata 
 

 A testület az önkormányzat fenntartásában működő II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 

intézmény 

- fenntartói feladatok változása miatt – szét –szervezését 

kezdeményezi. 

A testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 

jogszabályi rendelkezések alapján az átszervezéshez 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 
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      Kereszti Márta jegyző 
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