
Jegyzőkönyv 

a képviselő-testület 2012. december 27.-én megtartott nyílt üléséről 

 

 

2. Napirend: 2013. évi hulladék szállítási díj megállapítása 

 

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

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   19/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelete 

A Képviselő-testület a helyi hulladékgazdálkodásról valamit 

a település tisztaságának fenntartásáról szóló többször 

módosított 14/2004. (XII.31.) rendelet módosítására a III. sz. 

melléklet szerinti rendeletet alkotja. 

 

3. Napirend: Szolgáltatások után fizetendő térítési díjak felülvizsgálata 

 

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

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   20/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelete 

 

A Képviselő-testület a szolgáltatások után fizetendő térítési 

díjakról szóló többször módosított 19/2006. (XI.10.) rendelet 

módosítására a V. sz. melléklet szerinti rendeletet alkotja. 

 

4. Napirend: A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi 

szabályozásáról szóló rendelet módosítása 

 

Írásos előterjesztés a meglévő mellékletet képezte (VI. sz. melléklet) 

 

Kereszti Márta jegyző ismerteti az írásos előterjesztést. 

 



A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   21/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelete 

 

A Képviselő-testület a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2003. (IX.04.) 

önkormányzati rendelet módosítására a VII. sz. melléklet 

szerinti rendeletet alkotja. 

 

5. Napirend: Feladat ellátási szerződés módosítása 

 

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

 

Kereszti Márta jegyző ismerteti az írásos előterjesztést. 

 

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   140/2012.(XII.27.) határozata 

 

A Képviselő-testület a háziorvosi tevékenység vállalkozási 

formában történő ellátása az önkormányzat és a háziorvosi 

szolgáltató közötti feladat ellátási szerződést a IX. sz. 

melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

A testület utasítja a polgármestert, hogy a szerződés 1 eredeti 

aláírásokat tartalmazó példányát az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztárnak küldje meg. 

 

Határidő: 2013.01.10. 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

 

6. Napirend: Az önkormányzat 2013. évi ülésterve 

 

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte (X. melléklet) 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás 

 

Brunda József alpolgármester 

Javasolja, hogy a település mezőgazdasági helyzetéről a falugazdász 

tájékoztassa a testületet. 



 

Sútor Csaba képviselő 

A háziorvos a lakosság egészségügyi állapotáról tartson tájékoztatót. 

 

Kovács Imre polgármester 

A két javaslat a májusi és az októberi ülések napirendi pontjához kerüljön 

felvételre. 

 

A testület az elhangzott javaslatokkal egyetértett és egyhangú 6 igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozta. 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   141/2012.(XII.27.) határozata 

 

A Képviselő-testület a 2013. évi munkatervét a X. sz. 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

7. Napirend: Egyebek 

 

7.1. Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az állami vagyonba 

tartozó Ludányhalászi 843/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adására kötött megállapodás V 5.) pontja alapján az önkormányzatának minden 

évben nyilatkoznia kell a fenti megállapodásban előírt kötelezettségi 

teljesítéséről. 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   142/2012.(XII.27.) határozata 

 

A Ludányhalászi Községi Önkormányzat az állami vagyonba 

tartozó Ludányhalászi 843/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adására megállapodást kötött 

A szerződés azonosítószáma: 

MNV szerződésazonosító: SZT-35904 

MK szerződésazonosító: ESZ-2011/002683/001 

A fenti megállapodás V.5.) pontja alapján a képviselő-

testület nyilatkozik, hogy a megállapodásban előírt 

kötelezettsége alapján 

 az ingatlant nem idegenítette el illetve 

 az ingatlant a hasznosítási célnak megfelelően 

használja 



A testület utasítja a polgármestert, hogy nyilatkozatáról a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t tájékoztassa. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Kovács Imre polgármester 

 

7.2. Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, az Észak-Nógrád Vízmű 

Kft. taggyűlésén, 2012. december 4.-én tárgyalta a vagyonátadással kapcsolatos 

teendőket valamint ismerteti a település ivóvíz ellátó rendszer és szennyvíz 

hálózati rendszer ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást. (XI. és XII. sz. melléklet) 

 

A testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

   Képviselő-testületének 

   143/2012.(XII.27.) határozata 

 

A Képviselő-testület a település ivóvíz ellátó és a szennyvíz 

hálózati rendszer ingyenes önkormányzati tulajdonba adására 

vonatkozó megállapodásokat a XI. és XII. sz. melléklet 

szerinti tartalommal jóváhagyja. 

A testület utasítja a polgármestert a megállapodások 

aláírására 

 

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 13. sz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012. december 27.-én megtartott ülés 

j e g y z ő k ö n y v e 

 

 

 

 


