Jegyzőkönyv
a képviselő-testület 2012. február 09-én megtartott nyílt üléséről
2. Napirend: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte (II. és III. sz. melléklet).
Kovács Imre polgármester szóbeli kiegészítése
- az önkormányzat életében egyik leglényegesebb pont a költségvetés
elkészítése
- az elmúlt évi költségvetésben megtervezett hiány 21 millió Ft volt az ez
évre tervezett 18 millió Ft.
- alapvető feladatunknak tartom, hogy anyagilag a legjobb helyzetet
teremtsük meg az önkormányzatnak, az itt dolgozóknak ki tudjuk fizetni a
béreket
- a következő években sok új feladattal kell szembenéznünk
Végh Imre képviselő
Az előterjesztés az előírásoknak megfelelően készült, kifogásolni való nincs
benne. A költségek csökkentésére minden területen, minden intézménynek a
jövőben is törekedni kell.
A szemétszállítás az utolsó negyedévben kéthetes rendszerességgel van
tervezve, de erről még a testület majd dönt, és annak függvényében lehet, hogy a
költségvetést módosítani kell.
A kintlévőségek és a hátralékok behajtása egyre nehezebb feladat lesz. A
közalkalmazottak étkezési hozzájárulása bruttó értéke ugyanannyi maradt, ami a
járulékváltozás miatt nettó értékben kevesebb.
Brunda József alpolgármester
A költségvetés számai csak irányszámok, azt kell látnunk, hogy melyek azok a
feladatok, amelyek előttünk állnak.
Az iparűzési adó és az építményadó összegében 1 millió illetve 200 ezer Ft a
többletbevétel az előző évhez képest. Ez miből adódik?
Kovács Imre polgármester
Az iparűzési adót fizető mezőgazdasági vállalkozásoknál a 2010-es év rossz
eredményei miatt tavaly 2011-ben visszafizetési kötelezettsége volt az
önkormányzatoknak.
Az építményadó hatálya alá több vállalkozó nem jelentkezett be, ők most
felszólításra kerültek.

Szeles Marianna képviselő
A céltartalékba helyezett 4.365. e Ft felhasználásáról szeretne tájékoztatást
kérni.
Kovács Imre polgármester
Ezt az összeget az önkormányzat felhasználási kötöttséggel kapta a 2012 évi
költségvetési beszámolóban kell elszámolni vele. Ez az összeg felhasználható a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó más forrásból el nem ismert kiadások
fedezésére, illetve a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök
beszerzésére.
A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2012.(II.10.) önkormányzati rendelete
Ludányhalászi Községi Önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat 2012. évi költségvetését a
III. sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
3. Napirend: Szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 9/2003. (IX.04.) önkormányzati rendelet módosítása
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezte (IV. és V. sz. melléklet).
Kérdés, észrevétel, hozzászólás
Bódiné Fenyvesi Mónika képviselő
A rendelet hatására várhatóan
rendezettebbé fog válni.
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A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelete
A képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális
ellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2003. (IX.04.)
önkormányzati rendelet módosítására az V. sz.
melléklet szerinti rendeletet alkotja.

4. Napirend: A 2012. évi víz –és szennyvíz szolgáltatási díjakról szóló
17/2011.(XII.02.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte (VI. és VII. sz. melléklet).
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2012.(II.10.) önkormányzati rendelete
A képviselő-testület a 2012. évi víz – és
szennyvízszolgáltatási díjakról szóló 17/2011. (XII.02.)
önkormányzati rendelet hatálya kívül helyezéséről a
VII. sz. melléklet szerinti rendeletet alkotja.
5. Napirend: A helyi hulladékgazdálkodásról valamint a település
köztisztaságának fenntartásáról szóló 14/2004. (XII.31.) rendelet 1. sz.
mellékletének módosítása
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte (VIII. és IX. sz. melléklet).
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2012.(II.10.) önkormányzati rendelete
A képviselő-testület a helyi hulladékgazdálkodásról,
valamint a település köztisztaságának fenntartásáról
szóló 14/2004.(XII.31.) rendelet 1. sz. mellékletének
módosítására a IX. sz. melléklet szerinti rendeletet
alkotja.
6. Napirend: Közoktatási intézményekbe történő beiratkozás időpontjának
meghatározása

Kereszti Márta jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény illetve a 11/1999. (06.08.) MVM rendelet alapján a szülő
március 1 – és április 30. között az önkormányzat által meghirdetett időpontban
köteles beíratni tanköteles gyermekét az iskola első évfolyamára.
A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
21/2012.(II.08.) határozata
A képviselő-testület a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Napköziotthonos Óvodába az alábbi
beiskolázási időpontokat határozza meg:
2012. április 2. (hétfő)
2012. április 3. (kedd)

1300-1800
800-1300

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt és az
intézményvezetőt, hogy döntéséről az érintetteket
értesítse.
Felelős: Kereszti Márta jegyző
Kovács Klára iskolaigazgató
Határidő: értelemszerűen
7. Napirend: Egyebek
7.1. Kovács Imre polgármester ismerteti a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
kérelmét.
A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
22/2012.(II.08.) határozata
A
képviselő-testület
a
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat által használt helyiség 2012. évi
villanyszámla
költségének
megfizetését
az
önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt nem tudja
átvállalni.
A testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről
az érintetteket értesítse.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kovács Imre polgármester
7.2. Kovács Imre polgármester ismerteti a Művelődési Ház felújítására beadott
ÉMOP – 2.1.3-11 pályázathoz – szükséges a testületi határozat módosítására
vonatkozó – hiánypótlást.
A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
23/2012.(II.08.) határozata
A képviselő-testület a 136/2011.(XII.29.) határozatát
az alábbiak szerint módosítja:
1.) A projekt címe sor az alábbiak szerint módosul:
„A projekt címe: Művelődési Ház felújítása
Ludányhalászi településen”
2.) A projektnek a támogatás szempontjából
elszámolható költsége sor az alábbiak szerint módosul:
„A
projektnek
a
támogatás
szempontjából
elszámolható költsége : 101 350 653 Ft”
3.) A határozat az alábbiakkal egészül ki:
A ROP forrásból származó támogatás igényelt összege:
96 283 120 Ft
7.3. Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Start-munka
program 2012 keretében benyújtott mezőgazdasági projektben feltüntetett
feladatok az önkormányzat esetében nem kötelező feladat.
Az önkormányzat szabadon vállalhatja közfeladat ellátást ha megvalósítása nem
veszélyezteti a kötelezően előírt feladat és hatáskörök ellátását.
A testületnek az önként vállalt feladatról – amit a pályázat 100%-ban finanszíroz
– határozatban kell dönteni.
A testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
24/2012.(II.08.) határozata
A képviselő-testület a kötelezően előírt feladat és
hatáskörén túl – annak veszélyeztetése nélkül, a alábbi
feladat ellátását vállalja önként:
Mezőgazdasági tevékenység feladat

A feladatellátás módja: Munkaügyi Központtal kötött
támogatási szerződés
Feladatellátásának mértéke: 100%
7.4. Kovács Imre polgármester tájékoztatja a testületet
- hétvégén megrendezésre kerül a szánkóverseny
- a március 15-i ünnepély időpontja változik
- a munkaügyi központ támogatásával szociális kapcsolattartó
foglalkoztatására van lehetősége az önkormányzatnak, ha gondozásra
szoruló személyről tudomást szereznek, kéri jelezzék
- a falunap keretében megrendezendő osztály-találkozó szervezése beindult,
az iskolában dolgozókat megbízza az itt tanító tanárok felkutatásával és
értesítésével
Több kérdés, észrevétel nem lévén a polgármester az ülést bezárta.

Kovács Imre
polgármester

Kereszti Márta
jegyző

Községi Önkormányzat képviselő-testülete
Ludányhalászi
2012. év 2. sz.

2012. február 09-én megtartott ülés
jegyzőkönyve

