Jegyzőkönyv
a képviselő-testület 2011. május 26-án megtartott nyílt üléséről
2. Napirend: Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről a
településen
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (II. sz. melléklet)
Sebestyén Szilárd rendőr alezredes szóbeli kiegészítése:
- az elmúlt évben megyei főkapitányváltás volt, az új főkapitány dr. Mihály
István rendőrezredes,
- a kapitányság létszáma változatlan, a feladatköre azonban bővült, szabálysértési ügyek kerültek át a rendőrséghez,
- az adminisztrációs teher egyre több, ezért a KMB-ek kevesebbet vannak a
területen, de a hatékonyságukat ez nem érinti.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás.
Sútor Csaba képviselő
Várhatóan lesz-e létszámbővítés a kapitányságon, illetve a pösténypusztai híd
átadását követően várható-e a bűnözés növekedése?
Sebestyén Szilárd rendőr alezredes
A Nógrád Megyei Rendőrkapitányságon jelenleg kevesebb rendőr van, mint a
Határőrség beolvadása előtt. A létszámigényre felmérés készült, amit az
illetékeseknek megküldtünk, visszajelzés még nem kaptunk.
A szlovák szervekkel szoros az együttműködés, bízunk benne, hogy a bűnözések
száma nem fog növekedni.
Bódiné Fenyvesi Mónika képviselő
A beszámolóból – ami nagyon szép és részletes – jól látható, hogy a vagyon
elleni bűncselekmények száma a településen nagyon magas. A megelőzésre, a
prevencióra kellene nagyobb hangsúlyt fektetni.
Sebestyén Szilárd rendőr alezredes
Bővült az elkövetők személyi köre, melynek oka egyrészt a munkahelyek
elvesztése, ezáltal sok a kétségbeesett ember, akik ezt tekintik pénzkeresetnek, a
másik ok a szankcionálás nem elég hatékony. A cselekmények 60-70%-át
ugyanazok a személyek követik el.
Brunda József alpolgármester
Saját magunkkal szemben kritikus az anyag, nem a rendőrségben, hanem a
jogszabályokban kell keresni a hibákat.

A testület az előterjesztést megtárgyalta és egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
44/2011.(V.26.) határozata
A képviselő-testület a Rendőrkapitányság közbiztonság
megszilárdítása érdekében végzett 2010. évi tevékenységéről
szóló beszámolót a II. sz. melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.
3. Napirend: Tájékoztató a Központi Orvosi ügyeletről
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (III. sz. melléklet)
Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, az előzetes információk
alapján az ügyelet helyileg az új Egészségügyi Centrum épületben kerülne
elhelyezésre, de mivel a rezsiköltség nagyon magas és azt a helyiséget a
sebészet is használná, így az ügyelet elhelyezése a régi helyen marad.
Végh Imre képviselő
A tapasztalatok azt mutatják, hogy ha az adott személynek nincs jó kapcsolata a
beteggel, akkor a beteg inkább az ügyeletet keresi fel, illetve sokan a háziorvos
által felállított diagnózist akarják, vagy szeretnék leellenőriztetni az ügyeletes
orvossal.
Percze Ferenc Curatio 2003 Kft. képviselője
Minden településen van 5-10 család, akik állandó, visszajáró „kuncsaftjai” az
ügyeleti ellátásának, ezeket próbáljuk kiszűrni.
Sok problémára megoldást jelentene és a munkánkat is megkönnyítené, ha az
ügyelet informatikai rendszere a kórházi informatikai rendszerrel
összeköthetővé válna.
A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
45/2011.(V.26.) határozata
A képviselő-testület a Curatio 2003 Egészségügyi és
Szolgáltató Kft által működtetett orvosi ügyelet 2010. évi

munkájáról szóló beszámolót a III. sz. melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
4.Napirend: A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos
Óvoda valamint a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte IV. és V. sz. melléklet.
Kereszti Márta jegyző tájékoztatja a testületet, hogy az iskola és a polgármesteri
hivatal alapító okiratának módosítása a jogszabályi változások miatt szükséges.
A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
46/2011.(V.26.) határozata
A képviselő-testület a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítását – az
egységes szerkezetű új alapító okiratot a IV. sz. melléklet
szerinti tartalommal elfogadja.
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
47/2011.(V.26.) határozata
A képviselő-testület a Ludányhalászi Község Polgármesteri
Hivatal alapító okiratának módosítását – az egységes
szerkezetű új alapító okiratot a V. sz. melléklet szerinti
tartalommal fogadja el.
5. Napirend: Pedagógiai szakszolgálati intézmény alapítása
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (VI. sz. melléklet)
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
48/2011.(V.26.) határozata
Ludányhalászi Község Önkormányzata támogatja pedagógiai
szakszolgálati intézmény alapítását az alábbiak szerint:
Az intézmény ellátási körzete: Szécsény, Endrefalva,
Hollókő,
Ludányhalászi,
Magyargéc,
Nagylóc,
Nógrádmegyer,
Nógrádsipek,
Nógrádszakál,
Piliny,
Szécsényfelfalu, Varsány települések
Az
intézmény
fenntartója:
Szécsény
Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulása
Az intézmény finanszírozásának módja: Állami támogatás és
a fenntartó önkormányzatok kiegészítő hozzájárulása.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Kovács Imre polgármester
6. Napirend: Nógrád Megye Településrendezési Terve véleményezése
Írásos előterjesztés elérhetőségét a meghívó tartalmazta. (www.nograd.hu)
Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlése megbízta a VATI Magyar Regionális Fejlesztési és
Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi és Területrendezési Irodáját Nógrád Megye
Területrendezési Terve módosításának előkészítésével. A területfejlesztési
koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről valamint illeszkedésük kidolgozásával, egyeztetésük és
közzétételig részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 3.§-a
szerint a terv módosítása – az előkészítő és javaslattevő fázis összevonásával –
egyfázisú tervezési és egyeztetési folyamatban kerül kidolgozásra.
A kormányrendelet 20.§ (1) bekezdése alapján a tervek véleményezésére az
érintett települések önkormányzatai jogosultak.
A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
49/2011.(V.26.) határozata
Ludányhalászi Községi Önkormányzat képviselő-testülete
Nógrád Megye Területrendezési Terve módosításával
kapcsolatosan észrevételt nem tesz, kifogást nem emel.

A testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről az
érintetteket értesítse.
Felelős: Kovács Imre polgármester
Határidő: 2011. június 30.
7. Napirend: „Testvér-települési” rendezvény-sorozat előkészítése
Kovács Imre polgármester felolvassa a június 4-én aláírandó testvértelepülési
kapcsolat kialakítására, illetve testvértelepülési kapcsolat megerősítésére
megkötendő együttműködési megállapodást. (VII. sz. melléklet)
A képviselő-testület a megállapodás szövegével egyetért és egyhangú 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
50/2011.(V.26.) határozata
A képviselő-testület a 2011. június 4-én aláírásra kerülő
testvértelepülési
kapcsolat
kialakítására,
illetve
a
testvértelepülési kapcsolat megerősítésére vonatkozó
együttműködési megállapodást a VII. sz. melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja.

8. Napirend: Egyebek
8.1. Bobály Attila és Majcher Tamás kérelme a Szent I. út 4. szám alatt tervezett
Biobrikett gyár ügyében.
Kovács Imre polgármester ismerteti a kérelmet (VIII. sz. melléklet).
Majcher Tamás kérelmező
Az önkormányzattól, a képviselő-testülettől csak egy vélemény kialakítását kéri.
Végh Imre képviselő
Az elvi építési engedély kiadójánál kell kereskedni.

Brunda József alpolgármester
Mint sok állampolgárnak, az a véleménye, nem oda való az üzem. A kérelmezők
nem azt kérik, hogy vétózzák meg a hatóság döntését, hanem mint testület
mondjon véleményt az ügyről.
Majcher Tamás kérelmező
Tudomásom van róla, hogy az elsőfokú építési hatóság nem kereste meg
helytelenül az örökségvédelmi hivatalt, min szakhatóságot, illetve nem kérte
meg az érintett szervtől a szakhatósági hozzájárulást.
Végh Imre képviselő
A Leader pályázatok beadásakor nem kellett építési engedélyt bemutatni csak az
alkalmazni kívánt technológiát kellett bemutatni. A településen mindenki örült,
hogy itt egy több millió forintos beruházás lesz. Ha ez a beruházás nem itt
valósul meg, az azt jelenti, hogy a pénz is elmegy a faluból.
Kereszti Márta jegyző
Az elvi építési engedély kiadása egy államigazgatási hatósági ügy, és nem
önkormányzati. A jogszabály taxatíve felsorolja, hogy az ügyben ki vagy kik
lehetnek az ügyfelek – az önkormányzat nem szerepel ebben a felsorolásban.
Sútor Csaba képviselő
Ilyen üzemet működés közben még egyikünk sem látott, nem tudjuk milyen
hatásai vannak, 50 millió forintból csak egy kis gépsor lehet beszerezni.
Majcher Tamás kérelmező
Az alapanyagnak, amit itt fognak feldolgozni, rettenetes siló szaga van.
Ádám Norbert képviselő
Az lenne a jó megoldás, ha ezt a pályázatot itt településen belül, de egy másik
helyen lehetne megvalósítani.
Kovács Imre polgármester
Javasolja, hogy utána kell érdeklődni, hol van ilyen üzem és két héten belül el
kell menni megnézni és az ott látottak alapján alakítunk ki véleményt, illetve a
Leader-nél utána kell kérdezni, van –e lehetőség a pályázat módosítására, az
üzem Ludányhalászi településen másik területen történő felépítésére.
A testület a javaslattal egyetértett és egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
51/2011.(V.26.) határozata
A képviselő-testület a Ludányhalászi Szent István út 4. szám
alatti Biobrikett gyár építése ügyében beadott kérelemre
vonatkozó állásfoglalás kialakítását megelőzve hasonló
kapacitású üzem működését kívánja megtekinteni. A testület
utasítja a polgármestert, hogy az üzem-látogatást a testületi
ülést követő két héten belül szervezze meg és az ott
látottakról a testületet a soron következő ülésen tájékoztassa.
Felelős: Kovács Imre polgármester
Határidő: - 2011. június 18.
– következő ülés
8.2. Pályázat ÉMOP 3.1.2/E-11 Településrekonstrukció az árvíz sújtotta
településeken című pályázati felhívásra.
Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, az elmúlt évben a Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség
regisztrációs
felhívást
tett
közzé
a
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” című pályázati kiírás
előkészítése érdekében.
A támogatási konstrukció alapvető célja, hogy hozzájáruljon a 2010. májusjúniusi árvizek által érintett településeken az árvíz okozta károk felszámolásához
és egyben a károkkal érintett vagyontárgy fejlesztéséhez.
Az önkormányzat az előzetes regisztrációban sikeresen vett részt, ezzel
lehetőséget kapott a pályázat elkészítésére és benyújtására.
A pályázatban tervezett felújítási munkák az általános iskolában:
- külső-belső nyílászárók cseréje
- vizesblokk felújítása
- homlokzati és lábazati hőszigetelés, vakolás, színezés
- járda és gyülekezőtér viacoloros burkolása
A pályázati támogatás mértéke 95 %.
A beruházás összes költsége 79.162 e Ft, melyből az önerő 4.162 e Ft, melynek
fedezetére a pályázat benyújtása esetén hitelfelvételét javasolja.
A testület a javaslattal egyetértett és 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
52/2011.(V.26.) határozata
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be az Észak-Magyarországi Operatív
Program keretében a Településrekonstrukció az árvíz sújtotta
településeken tárgyú pályázati felhívásra.
A pályázat kódszáma : ÉMOP –3.1.2/E-11
A pályázat tárgya: Általános Iskola felújítása
A fejlesztés költsége 79.162.000 Ft, ebből az igényelt
támogatás 75.000.000 Ft, a saját erő 4.162.000 Ft, melyet a
képviselő-testület hitelfelvételével biztosít.
A képviselő-testület meghatalmazza a polgármester a
pályázat benyújtására
Felelős: Kovács Imre polgármester
Határidő: 2011. június 30.
8.3. Kovács Imre polgármester az önkormányzat pénzügyi helyzetét az alábbiak
szerint ismerteti:
- a lekötött betétállomány jelenleg 9.600 ezer Ft
- az ár és belvízvédelmi tervre 3.700 ezer Ft-ot kell még kifizetni
- kérdésként merül fel az év második felében, hogy a lekötött pénzt
használjuk fel, vagy hitelt vegyünk fel
- a szécsényi Ferences rend az árvízi helyzethez további 430 ezer Ft
adományt fizetett be az iskola alapítvány számlájára, ebből az összegből
az iskolai előtetőt kell megcsináltatni
- az önkormányzati alapítvány ifjúsági rendezvények szervezésére 450.000
Ft támogatást kapott
- vízmű üzemeltetésre kötött megállapodásban 3 olyan település is szerepel
– akik külön üzemeltetnek szennyvíztisztító telepet – így ők nem voltak
jogosultak az üzemeltetésért fizetett bérleti díjra, az ügyben egyeztetés
van folyamatban az igazgató úrral a számításaink szerint 5 millió Ft illeti
meg a települést
- a ludányi üzlet mellett már lebetonozásra került a buszmegálló és fedetté
kellene tenni, a bekért árajánlat alapján az anyagköltség 266 ezer Ft a
munkadíj: 282 ezer Ft. Javasolja, hogy ebben a döntésben csak a vízműüzemeltetéséhez kapcsolódó bérleti díj rendezése után kerüljön sor.

A testület a javaslattal egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
53/2011.(V.26.) határozata
A képviselő-testület a ludányi üzletnél buszmegálló
építésének kérdésében az önkormányzat anyagi helyzetétől
függően egy későbbi időpontban dönt.

Több kérdés, észrevétel nem lévén a polgármester az ülést bezárta.

Kovács Imre
polgármester

Kereszti Márta
jegyző

Községi Önkormányzat képviselő-testülete
Ludányhalászi
2011. év 6. sz.

2011. május 26-án megtartott ülés
jegyzőkönyve

