
Jegyzőkönyv 

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

3. Napirend:  Talajterhelési díjra vonatkozó helyi rendelet módosítása 

 

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

 

Kérdés, észrevétel hozzászólás nem volt. 

 

A testült egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   18/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelete 

 

 A képviselő-testület a talajterhelési díjra vonatkozó 

21/2004.(XII.31.) rendelet módosítására a II. sz. melléklet 

szerinti rendeletet alkotja. 

 

4. Napirend:  Az önkormányzat költségvetésének I-III. negyedévi teljesítése 
 

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

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás. 

 

Brunda József alpolgármester 

Már a három negyedéves számadatok is mutatják, hogy szigorú gazdálkodás 

mellett jó évet fogunk zárni. A kiadások és a bevételek egyensúlyban vannak így 

nem kell hitelt igénybe venni. 

 

Kovács Imre polgármester 

Az, hogy ebben az évben nincs hitel az önkormányzatnak nem pozitív 

kicsengésű, hiszen azok az önkormányzatok akiknek hitelük volt jól jártak, 

mivel az állam a konszolidációs eljárás keretében átvállalta tőlük. 

Azonban a megyén belül is több önkormányzat volt akik hitel nélkül tudtak 

gazdálkodni. 

 

A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   124/2012.(XI.29.) határozata 

 



A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi  

költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló 

beszámolót a III. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

5.Napirend:  Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetési 

koncepciójára 

 

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

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

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

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   125/2012.(XI.29.) határozata 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési  

koncepcióját a IV. sz. melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

6. Napirend:  Pályázatok 

 

6.1. Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet az ÉMOP – 4.1.1/B-12 

Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése„ 

pályázat keretén belül lehetőség nyílik az orvosi rendelő felújítása, és orvosi 

eszközök beszerzésére. A felújítás során az épület homlokzata szigetelést kap. 

Minimális bővítésre is lehetőség nyílik, az épület utca fronti részének egy síkba 

hozásával. A rendelő kapacitás kihasználására szakrendelőként történő 

működtetését is tervezzük. 

 

A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   126/2012.(XI.29.) határozata 

 

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot nyújt be az Észak-magyarországi Operatív 

Program keretében. 

  

A projekt címe: Ludányhalászi község Egészségház bővítése, 

felújítása. 



A projekt megvalósulási helyszínének címe: 3188 

Ludányhalászi, Rákóczi út 152. 

A projekt megvalósulási helyszínének helyrajzi száma: 458 

A pályázati konstrukció száma: ÉMOP-4.1.1/A-12 

A projekt összes költsége a pályázattal megegyezően: 

59 331 922 Ft 

A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható 

költsége a pályázattal megegyezően: 59 331 922 Ft 

A pályázat benyújtásakor a ROP forrásból származó 

támogatás igényelt összege a pályázattal megegyezően: 

59 331 922 Ft 

A pályázati támogatás intenzitása: 100 % 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására. 

 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

6.2. Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy 2013. évben is 

indul illetve folytatódik a START munka program. Tovább tervezzük folytatni a 

mezőgazdasági illetve a belvízelvezetési programokat és kívánjuk indítani a 

mezőgazdasági földutak karbantartása programot. 

A program során szeretnénk elérni, hogy a legtöbb FHT-st be tudjuk  vonni a 

munkába. 

A mezőgazdasági programban a szabad földművelési zöldségtermesztést 

melegházi növénytermesztéssel és állattartással kívánjuk kiegészíteni. 

A belvízelvezetési program során a külterületi vízelvezető árkok tisztítását 

irányoztuk el. 

A mezőgazdasági földutak karbantartása során az utak járhatóvá tétele 

érdekében a mélyfekvésű területet bányameddővel kevert kő feltöltést kapnak. 

 

A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   127/2012.(XI.29.) határozata 

 

 A képviselő-testület pályázatot nyújt be a 2013/2014 évi 

kistérségi Start-munka mintaprogram: 

  - mezőgazdasági 

 - belvízelvezetési 

 - mezőgazdasági földutak karbantartása 

 projektlábakra. 



  

 Határidő: 2012. november 30. 

 Felelős: Kovács Imre polgármester 

 

7. Napirend: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása 

 

Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet: 

- jelenleg az Országgyűlés előtt van az új hulladékról szóló törvény 

tervezete, mely 90. § -ának (8) bekezdése alapján a 

tagönkormányzatoknak lehetőségük van arra, hogy a fennálló 

hulladékkezelési közszolgáltatási szerződéseiket a jelenlegi szolgáltatóval, 

jelenlegi feltételek mellett meghosszabbítsák, a tervezet szerint legkésőbb 

2013. december 31-ig, 

Javasolja továbbá: 

- a kéthetes szemétszállítás a téli időszakban tovább is maradjon, 

- a szemétszállítási díjra vonatkozó mentességeket kedvezményeket csak az 

új hulladékról szóló törvény hatálybalépésével vizsgálja felül. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   128/2012.(XI.29.) határozata 

 

 1./ A képviselő-testület a Salgótarjáni Város Gazdálkodási és 

Üzemeltetési Kft-vel (3100 Salgótarján, Kertész út 2.) 

2008.01.01-2012.12.31. időtartamra kötött közszolgáltatási 

szerződést 2013. december 30-ig meghosszabbítja. 

 A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről 

az érintetteket értesítse. 

 

2./ A képviselő-testült a téli időszakban a szemétszállítás 

gyakoriságát továbbra is kéthetes ütemezésben állapítja meg. 

 

3./ A képviselő-testület a szemétszállítási díjra vonatkozó 

mentességeket és kedvezményeket csak az új hulladékról 

szóló törvény hatályba lépésével vizsgálja felül. 

 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 



A képviselő-testület az ülést közmeghallgatás keretében a Művelődési Házban 

folytatta. 

 

 8. Napirend:  A közös önkormányzati hivatal működése 

 

Kereszti Márta jegyző ismerteti a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 

szóló előterjesztést. (V. sz. melléklet) 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás 

 

Kovács Imre polgármester 

Az ügyintéző kolléganőknek a közös hivatalnál maradó munkát csökkentett 

létszámmal kell majd ellátni, ezért várhatóan az ügyfélfogadási idő módosítására 

kerül majd sor, nem minden nap lesz lehetőség ügyintézésre. 

 

A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   129/2012.(XI.29.) határozata 

 

 1.) Ludányhalászi Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1. napján 

hatályba lépő 85. § (1), (2) és (4) bekezdése alapján – 2013. 

január 1. napjától közös önkormányzati hivatalt kíván 

működtetni Piliny község részvételével, Ludányhalászi 

község székhellyel. 

 

 2.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a 

jegyzőt, hogy a közös önkormányzati hivatal létrehozásával 

kapcsolatos szakmai előkészítő feladatok elvégzéséről 

gondoskodjon. 

 

 Felelős: Kovács Imre polgármester 

      Kereszti Márta jegyző 

 Határidő: Értelemszerűen 

 

 

 

 

 



9. Napirend: A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos 

Óvoda működése 2013. január 1-jétől 

 

Kovács Klára iskolaigazgató ismerteti a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 

Napköziotthonos Óvoda 2013. január 1-től történő működésére vonatkozó 

előterjesztést. (VI. sz. melléklet) 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás 

 

Kovács Imre polgármester 

Az önkormányzat az elmúlt évek mindegyikében nagy összeggel támogatta az 

intézmény működését. Nem sok önkormányzat vállalt fel ilyen áldozatot. Az 

iskolák január 1-jei átvételével kapcsolatban ugyan még nagyon sok 

megválaszolatlan kérdés van. 

Ezek közül az egyik leglényegesebb a folyamatban lévő ÉMOP-os iskola 

felújítási pályázat esetében az önkormányzat által vállalt többlet feladatok 

finanszírozásának kérdése. 

Az iskola épülete továbbra is önkormányzati tulajdonban marad, Klebesberg 

Intézményfenntartó Központ részére ingyenes vagyonhasználati jog kerül 

bejegyzésre, – ezért az iskolára továbbra is úgy kell tekinteni mint „gondos 

gazda”. 

 

Brunda József alpolgármester 

Az óvoda konyha kinek a fenntartás kerül 2013. január 1-től? 

 

Kovács Imre polgármester 

A konyhát továbbra is az önkormányzat működteti, hiszen a gyermekétkeztetést 

továbbra is az önkormányzatnak kell ellátni. 

 

Gazsi Viktorné helyi lakos 

Várható-e és ha igen, mikor a felső tagozat megszüntetése? 

 

Kovács Klára iskolaigazgató 

A fenntartó 2012-2013-as tanév végéig nem változtat a jelenlegi helyzeten. A 

tavasszal elkészülő Köznevelés fejlesztési tervben határozza meg a Központ, 

hogy kell-e megszüntetés a felső tagozaton. 

 

Fülöp Károlyné helyi lakos 

Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy nem lesz minden nap ügyfélfogadás 

tudomásul kell venni és meg kell szokni. 

 

 

 



Demusné Csábi Klára helyi lakos 

Az iskolából sokan azért viszik el  a gyereküket, mert a sok rossz magaviseletű 

gyerekek akik többször is lebuknak és kötekednek a kisebbekkel. 

 

Kovács Imre polgármester 

Az osztályban felmerült problémákat az iskolán belül kell rendezni. 

 

A testület a tájékoztatót egyhangú 6 igen szavazattal tudomásul vette. 

 

10. Napirend: Egyebek 

 

10.1. A Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti 

Szolgálat 2012. évi költségvetésének három negyedévi teljesítéséről készült 

tájékoztató a képviselő-testület tagjai a meghívóval megkapták. (VII. sz. 

melléklet) 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   130/2012.(XI.29.) határozata 

 

A képviselő-testület a Szécsény Kistérség Szociális 

Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi 

költségvetésének három negyedévi teljesítéséről készült 

tájékoztatót a VII. sz. melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

 

10.2. Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy mezőgazdasági 

START munkaprogram következő évi folytatásához szükség lesz egy eke 

beszerzésére, melynek fedezete a céltartalék. 

 

A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   131/2012.(XI.29.) határozata 

 A képviselő-testület a 2012. évi költségvetésben az alábbi 

előirányzat átcsoportosítást: 

 - a céltartalékot csökkenti 512.000 Ft-tal 



- a startmunka program mezőgazdasági projekt költségeit 

növeli 512.000 Ft-tal. 

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 

költségvetési rendeletben az előirányzat átvezetéséről 

gondoskodjon. 

 

   Határidő: Értelemszerűen 

 Felelős: Kovács Imre polgármester 

 

 

 

 

 

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 11. sz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012. november 29-én megtartott ülés 

j e g y z ő k ö n y v e 

 

 

 

 


