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                                           J E GY Z Ő K Ö NY V 

 

Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23. 

napján megtartott nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:   Horváth Róbert  polgármester 

                                            Horváth Béla                      alpolgármester  

                                            Fedor Attila                         képviselő 
                                            Tóth Gellért                         képviselő 

                                             

Tanácskozási joggal van jelen: 

                                            Dr. Takács András               körjegyző  

    Hornyákné Szilasi Melinda  gazdálkodási előadó 

                                            Mester Tímea                       pályázatíró referens 

                                  Gór Gyuláné                         jegyzőkönyvvezető   

 

Igazoltan van távol:         Szemán János                        képviselő 

                         

 

Horváth Róbert polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az 

ülés határozatképes, mivel 4 képviselő jelen van. Javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy a napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint tárgyalják, melyet a 
képviselőtestület az alábbiak szerint elfogadott: 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 

      és az elmúlt képviselő-testületi ülés óta eltelt munkáról. 

      Előadó: Horváth Róbert Polgármester 

 

 2./ Javaslat 2012. évi költségvetés megtárgyalására, a rendelet-tervezet  

       elfogadása.   

       Előadó:   Horváth Róbert Polgármester 

 

3./  Szociális segélykérelmek elbírálása. 

      Előadó:   Gór Gyuláné igazgatási főelőadó 

 
4./  Indítványok, javaslatok. 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1./ napirendi pont: 

     Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 

      és az elmúlt képviselő-testületi ülés óta eltelt munkáról. 
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      Előadó: Horváth Róbert Polgármester 

 

Horváth Róbert polgármester elmondja, hogy megszűnt a Víziközmű társulat, a 

végelszámolása folyamatban van, utolsó ülését megtartotta. Az önkormányzat 

számlájára az átutalás megtörtént.  

Az alapítvány tevékenységi köre a víz és szennyvíz beruházásra épült, szeretnénk a 

tevékenységét megváltoztatni, ehhez szükséges különböző nyomtatványok kitöltése, 

adatlapot kell kiállítani ennek 7.500.-Ft az illetéke. Kell majd egy határozat a 

döntésről.  

A Felső Bódvavölgyi vízgazdálkodási Társulat 2012. évi közfoglalkoztatás keretében 

6 főt foglalkoztat a községünkből, a Hársas patak vízfolyásának rendbetételére. 

Elmondja, hogy a munkálatok az úgynevezett „Szőke kastélytól” indulnak. És 

december 31-éig tart a szerződésük. 

 

Tóth Gellért képviselő: A felszerelést, szerszámokat ki biztosítja a munkásoknak? 
 

Horváth Róbert polgármester: Mindenről a Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulat 

gondoskodik. Ők felügyelik a munkát is.  

Elmondja, hogy a Kistérségi Hivatalban volt, ahol egy indítványt írt alá, miszerint a 

közmunkások ne hetente kapják a bért, hanem térjenek vissza a havi számfejtésre.  

Jelenleg az önkormányzatnál 2 fő közmunkás dolgozik 5 hónap időtartamig. Úgy 

gondolja, hogy ezek az emberek cserélődni fognak, egy szakembert szeretne 

alkalmazni. 

A Groupama Biztosító szerződése felmondásra került, így továbbra is a QBE 

biztosítónál van az önkormányzat vagyonbiztosítása. A féléves díj ki is lett fizetve. 

Az előző ülésen született egy határozat, Tóth János földvásárlása megtörtént, a 30.000 

Ft az önkormányzat pénztárába befizetésre került. 

 

Dr Takács András körjegyző: A víziközmű Társulat első ülése előkészítetlen volt, 
hiszen az Elnök Úr az önkormányzati dolgozókat hibáztatta, amiért nem kapta meg az 

alánlott OTP. Bank megkeresését. A kolléganők védelmére elmondja, hogy december 

hónapban a Víziközmű társulat Elnöke vette át a megkeresést, melyet letagadott. 

 

Horváth Róbert polgármester: Felkéri Hornyákné Szilasi Melinda gazdálkodási 

előadót, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet az önkormányzat pénzügyi 

helyzetéről. 

 

Hornyákné Szilasi Melinda gazdálkodási előadó: Elmondja, hogy jelenleg az 

önkormányzat számláján 7.566.000.-Ft van és nincs befizetetlen számla. 

 

Dr Takács András körjegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy életbe lépett 

egy új jogszabály, miszerint 1000.-Ft feletti adótartozást már nyilvánosságra hozhat az 

önkormányzat. Úgy gondolja, hogy mivel a befizetések határideje március 15-e, ezért 

csak április elején kerüljön sor az adósok névsorának kifüggesztésére.   
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2./ napirendi pont: 

       Javaslat 2012. évi költségvetés megtárgyalására, a rendelet-tervezet  

       elfogadása.   

       Előadó:   Horváth Róbert Polgármester 

 

Horváth Róbert polgármester: Elmondja, hogy minden képviselőtestületi tag 

megkapta a 2012. évi költségvetés tervezetét a mellékletekkel együtt. Akinek van 

kérdése, javaslata szíveskedjen megtenni.  

Felkéri Hornyákné Szilasi Melinda kolléganőt, hogy ha van hozzáfűzni valója, tegye 

meg. 

 

Hornyákné Szilasi Melinda gazdálkodási előadó: Tájékoztatja a képviselőket, hogy  

2012. január 1. napjától a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnak a pénzét külön 

számlán kell kezelni, számlát kell nyitniuk. Új bélyegzőt kellett csináltatniuk, 

adószámot kérni, megváltoztak teljesen az Elnök feladatai. Szinte mindent külön kell 
kezelni. 

Elmondja, hogy javasolja, hogy azt a pénzt, amit a víziközmű társulattól átvett az 

önkormányzat 9.200.000.-Ft. le lehetne kötni értékpapírba.  Legalább három hónapra, 

vagy havonta hosszabbítással. Kérdés az is, hogy ha a cégbíróságtól megkapjuk a 

végzést, van e arra lehetőség, hogy a már lekötött összeghez tehetünk e hozzá?  

 

Tóth Gellért képviselő: Szerinte lehetne egy félévre is, akkor több kamatot kapna az 

önkormányzat. Kéri, hogy tájékozódjon az önkormányzat az OTP-nél.  

 

Horváth Róbert polgármester javasolja elfogadásra és felteszi szavazásra a 2012. évi 

költségvetési rendelet tervezetet az előterjesztett mellékletekkel együtt. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 „igen” szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:  
 

 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

 

 

1/2012.(II.24.)sz. rendelete 

 

 

a 2012. évi költségvetéséről  

 

 

 

Jelen rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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3./ napirendi pont: 

 

      Szociális segélykérelmek elbírálása. 

      Előadó:   Gór Gyuláné igazgatási főelőadó 

 

A napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történik, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

4./ napirendi pont: 

 

      Indítványok, javaslatok. 

 

Horváth Róbert polgármester ismerteti Edelény Város Polgármesterének levelét, 

melyben a közösen üzemeltetett nevelési-oktatási intézmény, Városi Oktatási Központ 

2012. évi költségvetési tervezetét küldték meg és a családsegítés és gyermekjóléti 
szolgáltatás tervezetét kérték jóváhagyásra. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 „igen” szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                      15/2012.(II.23.) HATÁROZATA 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő- 

                                      testülete a Szociális Szolgáltató Központ 

                                      Edelény, Árpád út. 29. székhelyű Intézet által ellátott  

                                      családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás  

                                      szakfeladatok 2012. évi költségvetés jóváhagyja. 

 

                                      Határidő:        azonnal 
                                      Felelős:            polgármester 

 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                      16/2012.(II.23.) HATÁROZATA 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő- 

                                      testülete Edelény Város Önkormányzatával közösen 

                                      üzemeltetett nevelési oktatási intézmény, Városi 

                                      Oktatási Központ 2012. évi költségvetését jóváhagyja. 

 

Határidő:         azonnal 

Felelős:             polgármester 

 

 

 

  Horváth Róbert polgármester elmondja, hogy vételi ajánlat érkezett az       
  önkormányzat tulajdonát képező Ládbesenyői 023/10 hrsz. alatt nyilvántartott  
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külterületi ingatlanra, ami 2460 m2 területű. A vételi ajánlatot Fazekas Zoltán tette, 

276.000.Ft vételi árért. 

 

Dr Takács András körjegyző: Az említett terület külterületen helyezkedik el, ezért 

szükséges a kifüggesztése. 

 

Fedor Attila képviselő: Milyen időközönként frissíti a Földhivatal a térképeket? 

 

Horváth Róbert polgármester, úgy gondolja, hogy a község településrendezési tervét 

időszerű lenne frissíteni.  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 „igen” szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                      17/2012.(II.23.) HATÁROZATA 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő- 

                                      testülete az önkormányzat tulajdonát képező ládbesenyői 

                                      023/10 hrsz-ú külterületi ingatlant Fazekas Zoltán  

                                      Encs, Hernád út. 5.szám alatti lakos részére eladásra kijelöli.  

                                      A vételárat 100 Ft/m2-ben, 276.000.-Ft, azaz: Kettőszáz- 

                                      hetvenhatezer  forintban határozza meg.  

 

                                      Határidő:     folyamatos 

                                      Felelős:         polgármester 

 

Horváth Róbert polgármester: Elmondja, hogy a szennyvíztisztító telep melletti 

területet szintén Fazekas Zoltán szeretné megvásárolni, amiről már a testület döntött is. 

Ezt a területet meg kell osztani, hogy a maradék részt az önkormányzat el tudja adni. 
Ebben kéri a felhatalmazást. 

 

Fedor Attila képviselő: Ha a földhivatalnál a telek megosztást az eladónak kell 

elvégeztetni, akkor javasolja azt, hogy a Polgármester Úr járjon el az ügyben. 

 

 Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 „igen” szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                      18/2012.(II.23.) HATÁROZATA 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő- 

                                      testülete az önkormányzat tulajdonát képező ládbesenyői 

                                      014/1 hrsz-ú ingatlan megosztását kéri a földhivataltól. 

                                      Felhatalmazza a polgármestert a telekmegosztással kapcsolatos  

                                      feladatok elvégzésével. 
 

                                      Határidő:      folyamatos 
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                                       Felelős:       polgármester 

 

     

Horváth Róbert polgármester: Ismerteti Sztankó Zombor Edelényi lakos kérelmét,    

melyben a Ládbesenyői önkormányzat tulajdonát képező 020 és 022 hrsz-ú 

földterületeket bérbe szeretné venni. A bérleti díjat az aktuális Nemzeti Földalapkezelő 

Szervezet által meghirdetett éves bérleti díj alapján 1250 Ft/AK/év, összesen: 22.650 

Ft/év összegben tette. 

 

Tóth Gellért képviselő: Hány évre kívánja bérbe venni? 

 

Horváth Róbert polgármester: Azt nem írta. 

 
Dr Takács András körjegyző: Elmondja, hogy mindenképpen ki kell függeszteni, 

tehát meghirdetni a bérbe vételt és az 1750 Ft-os eljárási illetéket meg kell fizetni.  

 

Horváth Béla alpolgármester: 5 éves bérleti időszakot javasol. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 „igen” szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                      19/2012.(II.23.) HATÁROZATA 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő- 

                                      testülete az önkormányzat tulajdonát képező ládbesenyői 

                                      020 és 022 hrsz-ú összesen: 18,12 AK értékű földterületet  

                                      22.650 Ft/év azaz: Huszonkettőezer-hatszáz forint éves 
                                      bérleti díjért bérbe adásra kijelöli. 

 

                                      Határidő:    folyamatos 

                                      Felelős:        polgármester 

 

Horváth Róbert polgármester: Elmondja, hogy az Északmagyarországi Regionális 

Vízművek ZRt. megküldte a 2012. évi – szolgáltató általi – lakossági ivóvíz és 

csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás igényléséhez 

szükséges nyomtatványokat. A Vidékfejlesztési Minisztérium rendelet még nem jelent 

meg, előreláthatólag február hónap végén fog megjelenni. Előzetes információjuk 

alapján az állami támogatás igénylésének feltételrendszere alapjaiban nem változik.  

Többféle nyilatkozatot kérnek becsatolni, ezen belül a képviselő-testület határozatát a 

támogatási igény bejelentéséről. Amiről most kellene meghozni a határozatunkat.  

 

Horváth Béla alpolgármester: Igen ezt a pályázatot az üzemeltető minden évben 
benyújtja, határozzunk róla. 
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Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 „igen” szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                      20/2012.(II.23.) HATÁROZATA 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                       

                                      a lakossági közműves ivóvíz- és csatornaszolgáltatással  

                                      összefüggésben a 2012. évi m
3 

-kénti díj árkiegészítése  

                                      érdekében támogatási igénnyel él a Magyar Államkincstár  

                                      Területi Igazgatóságán keresztül a VM (Vidékfejlesztési   

                                      Minisztérium) Tárcaközi Bizottsága felé. 

 

                                      Határidő:      folyamatos 
                                      Felelős:          polgármester 

                                         

 

Horváth Róbert polgármester: Ismerteti a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás levelét. A Társulás a Környezet és Energia 

Operatív Program támogatási rendszerében meghirdetett, KEOP-7-1-1-1/1F „A 

települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra nyújtott 

be pályázatot. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Települési Szilárdhulladék-

gazdálkodási rendszer fejlesztése Projekt címen, melynek Előkészítő szakaszára 

támogatásban részesült. A pályázati konstrukció kétfordulós, a 2. fordulóra (a 

megvalósítási szakaszra) történő benyújtás megtörtént. A Társulási Tanács ülésén 

megtárgyalta és elfogadta a mellékelt határozatokat, melyet a társult 

önkormányzatoknak is el kell fogadniuk.  

 
Tóth Gellért képviselő: Javasolja elfogadásra a határozatokat. 

 

Fedor Attila képviselő: Kérdése, hogy lesz e valamilyen változás a szemétszállításban 

ezek után? Érint e bennünket ? 

 

Horváth Róbert polgármester: Igen valószínű, hogy anyagi vonzata is lesz, többnyire 

2015. évben várhatóan.  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 „igen” szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

   

 

                                  Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                  21/2012.(II.23.) HATÁROZATA 

                                  Tárgy: A KEOP-1.1.1 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási 
                                  rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz  

                                  szükséges nyilatkozat megtétele. 



 8 

                                  Ládbesenyő Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 

                                  a Társulás taggyűlése megtárgyalta és elfogadta, hogy a Társulás  

                                  tagjai nyilatkozatot tesznek arra vonatkozóan, hogy a Környezet 

                                  és Energia Operatív Programban kiírásra került 1.1.1/09-11 

                                  kódszámú, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 

                                  fejlesztése” című pályázati felhívásra a Sajó-Bódva Völgye és 

                                  Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által 

                                  beadott „Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési  

                                  szilárdhulladék  gazdálkodási rendszer fejlesztése” nevű II.  

                                  fordulós pályázaton kívül az adott projekthez, projektelemhez 

                                   kapcsolódóan (hulladékgazdálkodás fejlesztése) az érintett 

                                   Önkormányzat nem vesz részt más pályázatban, támogatási 

                                   konstrukcióban. 

 

                                   Határidő:     folyamatos 
                                   Felelős:         polgármester    

 

 

 

                                   Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                   22/2012.(II.23.) HATÁROZATA 

                                   Tárgy: A KEOP-1.1.1 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási  

                                   rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz. 

                                   Ládbesenyő Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 

                                   a Társulás által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához 

                                   nyújtott, és a KEOP-7.1.1.1/2F/09-11 pályázati konstrukció  

                                   keretében benyújtott „Sajó-Bódva Völgye és Környéke  

                                   települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése” 

                                   című pályázati anyaghoz készített Részletes Megvalósíthatósági 
                                   Tanulmányban (továbbiakban RMT) feltüntetett adatok,  

                                   információk a valóságnak megfelelnek. Az RMT-ben bemutatott 

                                   üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést, megismerte, 

                                   elfogadta, és annak betartását a támogatás visszafizetésének 

                                   terhe mellett vállalta a projekt befejezését követő minimum 

                                   5 évig. 

 

                                    Határidő:       folyamatos 

                                    Felelős:           polgármester 

 

 

Horváth Róbert polgármester: Elmondja, hogy Közmeghallgatást kell tartani minden 

évben egy alkalommal. Javasolja a közmeghallgatás időpontját megbeszélni.  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 „igen” szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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                                  Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                  23/2012.(II.23.) HATÁROZATA 

                                  Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

                                  határozott, hogy Közmeghallgatással egybekötött lakossági 

                                  fórumot tart. 

                                  A közmeghallgatás Helye:   Könyvtár Ládbesenyő, 

                                                                                Rákóczi út. 10.sz. 

                                  Ideje:  2012. március 23-án 17.óra. 

 

                                  Határidő:   2012. március 23. 

                                  Felelős:       polgármester 

 

 
Horváth Róbert polgármester: Van egy dolog, amiről inkább beszélgetés szintjén 

szeretne tárgyalni. Az már biztos, hogy 2013. január 1-től az önkormányzatoknak, 

amelyek a 2000 főt nem haladja meg körjegyzőségben nem lehet.  

 

Dr. Takács András körjegyző: 2013. január 1-ét követő 60 napon belül, csatlakozniuk 

kell. 

 

Tóth Gellért képviselő: Néhány gondolatot szeretne mondani. A környező települések 

csináltak egy közös megbeszélést, Hegymeg Tomor, Irota, Szakácsi, Balajt, Abod, a 

mi környezetünkben. Ők ott hiányolták azt, hogy Ládbesenyő Polgármestere nem 

jelent meg. Őt megkeresték és a következő információkat mondták. Mit szólna a 

képviselő-testület, ha együtt társulnának. Ők úgy gondolnák, hogy lenne egy jegyző és 

egy aljegyző. A jegyzőség Lakon lenne de az aljegyző itt Ládbesenyő, Balajt, Abodon 

lenne. Polgármester Úr inkább Edelényhez csatlakozna, de szerinte ez nem jó dolog. 
Damak is Edelénnyel volt, de ők is Borsodszirákhoz csatlakoztak.  

 

Horváth Róbert polgármester: Ehhez még le kell ülni és megbeszélni. Ő ennek 

őszintén megmondja nem híve. Igaz az említett megbeszélésen nem vett részt. Nem 

tartotta még időszerűnek, fontosnak. Ezt Jegyző Úrral beszélgették is, egyetértett Ő is 

vele. Úgy gondolták, hogy ez a kérdés még csak 2014-ben lesz időszerű. 

 

Tóth Gellért képviselő: Egy polgármesternek a községét mindenféle helyzetben 

képviselni kell. Nincs információ a falunak.   

 

Horváth Béla alpolgármester: Attól függetlenül, hogy még hivatalos tudomásunk 

nincs az életbelépésről. El kellett volna menni a megbeszélésre. Esetleg olyan 

dolgokból is kimaradhatunk, amit fontos lenne tudni a testületnek.  

 

Fedor Attila képviselő: Beszélt Szabó Zoltán polgármester úrral, Balajt 
polgármesterével. Ő is másféleképpen látja a dolgokat, de még nem végleges semmi. 
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Kíváncsi a másik megoldásra is, amit a polgármester említett, Edelényt. Edelénnyel 

már voltunk. 

 

Horváth Róbert polgármester: Jelenleg teljesen más lenne a felállás. Ugyanúgy 

megmaradna a saját költségvetésünk, megmaradna a saját képviselőtestületünk, 

ugyanúgy megmaradna a hivatal a hivatali dolgozók. 

 

Tóth Gellért képviselő: Ha a kollégák úgy gondolnák, hogy Ládbesenyőben legyen 

egy aljegyző, akkor az többet érne, mint Edelénybe menni. Ne dobjuk el magunktól 

még ezt a lehetőséget is.  

 

Fedor Attila képviselő: Maradjunk annyiba, hogy a Polgármesternek, tényleg nyitott 

fülekkel kellene lenni, minden témába, hogy ne csak egy utat tudjunk kijelölni  

magunknak, ha van másik lehetőség is, akkor azt megtudjuk beszélni.  

 
Horváth Róbert polgármester: Igen, az lenne a legjobb, ha együttesen leülnénk és 

megbeszélnénk a dolgokat. 

 

Dr. Takács András körjegyző: Szeretné kiegészíteni. Berekfürdőn volt a 

faluszövetség elnökségi ülésén, ott is téma volt ez. Elég nagy a homály, elég nagy a 

bizonytalanság. Megkérték arra, hogy adjon tájékoztatást, hogy hogy működik a több 

települést magába foglaló körjegyzőség. A lényeg az, hogy több alapelv fog 

érvényesülni. Egyik az, hogy 2000 fő alatti településeknek, vagy hét önkormányzatnak 

kell együtt lenni. Ha a testület a több települést fogja választani egy jegyző nem tudja 

ellátni, tehát aljegyző mindenképpen kell. Őt is hívták a környező falvak a 

megbeszélésre, de ő nem ment mert minek menjen, őt ez már nem érinti. Nem 

hivatalosan hallotta, hogy szeretnék, hogy Lak legyen a székhely település. Szabó  

Zoltán is kacérkodik azzal, hogy Balajt legyen a központi település. Megváltoznak 

hatáskörök , a körjegyzőket a testületek választják meg most minősített többséggel, 
ezután nem így lesz, hanem ha megalakulnak a közös hivatalok, a polgármesterek a 

lakosság arányában kapnak szavazati arányt és a polgármesterek hatásköre lesz, tehát a 

nagyobb települések polgármesterei kezében lesz a nagyobb döntés. A 2000 főt 

meghaladó település és a város a hozzá csatlakozni kívánó településeket nem 

utasíthatja el. Nyitott kérdés, hogy hogyan kell értelmezni a települési 

önkormányzatok megállapodhatnak abban, feltételes módon, hogy minden településen 

folyamatosan, vagy ideiglenesen, vagy részlegesen biztosítsák az igazgatási 

ügyintézést. Ez mit jelent egy személy lesz ott, a pénzügyet meg be kell vinni a 

városba. Arról is lehet szó, hogy a járások felállásával, hogy minden településen lesz 

ügysegéd, aki a Kormányhivatalhoz és a járáshoz fog tartozni. Kormányhivatalnok 

lesz, de hogy részben vagy teljes időben ott fog e tartózkodni a településen, ezt még 

nem tudjuk. Az önmagába nem rossz, ha tapogatózik a testület, de akkor ennek 

szabályos, formális keretét kell adni. Kiküldeni egy szabályos meghívót és akkor 

beszéljék meg az önkormányzatok. Arra is lehetőség van, hogy a Kormányhivataltól 

meghívnak valakit és Ők elmondják a várható lehetőséget.  
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Horváth Róbert polgármester: Beszélt a környező polgármesterekkel és egyáltalán 

nem mondták, hogy Ládbesenyőben aljegyzőt szeretnének választani, erről szó sem 

esett. Utólagosan, hogy mit beszéltek azt nem tudja. Az hogy Lakon legyen a központ 

ahhoz nem járul hozzá, hogy a falugondnoki autó mindenért naponta Lakra menjen az 

nagyon nem jó lenne.  

 

Fedor Attila képviselő: Ez nehéz dolog, hiszen jelenleg is úgy történik, hogy a társult 

önkormányzatok a körjegyzőségi dolgozóikat, ha nem tudják fizetni, akkor a 

körjegyzőség központjának kell. Nem lenne jó dolog, ha több önkormányzat társulna 

és ilyen felelősség hárulna a központi településre. A választásoknak a menetét sem 

igazán érti, hiszen vannak olyan önkormányzatok a felvidéken is, ahol „nevetséges” 

polgármestereket választottak meg. Se iskolai, se szakmai csak rokoni háttere volt. 

Bízzunk abban, hogy a kormány majd ezeket vissza fogja fogni, vagy korlátozni.  

 

Dr. Takács András körjegyző: Nincs még hatályba az önkormányzati törvénynek az a 
része, amely választ adna az elhangzottakra. Több hatálybalépési ideje van. Nagyon 

sok még a bizonytalanság e téren.  

Elmondja, hogy sajnos ismét elromlott az adóprogramhoz használt nyomtató, elvitte a 

szervízbe, de a szakemberek azt mondták, hogy nem kapnak hozzá alkatrészt. 

Decemberben vásároltuk a másik nyomtatót, amit a gazdálkodási előadó kolléganő 

használ, bruttó 130.000.-Ft  volt a vételára. Javasolja, hogy egy hasonlót vásároljon az 

önkormányzat, hiszen a mindennapi munkához nélkülözhetetlen.   

 

Horváth Róbert polgármester: Javasolja, hogy meg kell vásárolni a nyomtatót, hiszen 

az nem megoldás, hogy egyik irodából a másikba hordják a kolléganők. A munkához 

nélkülözhetetlen. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 „igen” szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
   

 

                                  Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                  24/2012.(II.23.) HATÁROZATA 

                                  Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

                                  határozott, hogy bruttó 130.000.-Ft-ért vásárol egy nyomtatót. 

 

                                  Határidő:    azonnal 

                                  Felelős:        polgármester 

 

 

Dr. Takács András körjegyző: A végére hagyott néhány dolgot, amit szeretne 

elmondani. Fedor Attila képviselő Úr is jelen volt, és Ő is elmondta, hogy miért nem 

történik intézkedés néhány dologban. Elfagytak dolgok, elfagyott az orvosi rendelő, 

elfagyott az Andrástanyai temetőn a közkifolyó, folyt a víz a pincéknél, amit majd ki 
kell fizetnünk, nem történt meg a téliesítés, sehol sem. Hozzákapcsolok olyan 

dolgokat, ami egyrészt régi, egyrészt jelenlegi. A Kulturházból eltűnt gázpalack,   
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korábban eltűnt alulétra, eltűnt 20-25 db szék. Eltűnt olyan drótháló, melyet a koszorú 

égetéshez szereztünk be, nem igazán van, gazdája úgy látja a falunak.  

Van polgármester, van testülete, van jegyzője, vannak köztisztviselők, de gazdája 

nincs a falunak. Nem én vagyok az illetékes, hogy erről gondoskodjak, de elmondani 

kötelességemnek érzem. Ugyanide tartozik az, hogy rajtunk kérik számon, hogy hol 

vannak a közmunkások. Egyedül egy embert látunk az önkormányzatnál a takarítónőt. 

A másik közmunkást napokon keresztül nem lehet látni. Amikor szóltam, még a 

jóindulatú kérdésemet is úgy fogta fel, mintha az kritika lenne. Ott tartunk, hogy a 

közmunkástól még kérdezni sem lehet, szinte üvöltött rá. Nem tudom, hogy ez jó e, 

gondolkodjanak el rajta.  

 

Tóth Gellért képviselő: Kérdése, hogy az utóbbi két hónapban a polgármester hány 

órát töltött el a hivatalban? 

 

Horváth Róbert polgármester: Nem számolta. 
 

Tóth Gellért képviselő: Volt egy megbeszélésük az egyik irodába a kolléganők nem 

voltak ott és akkor kértük a polgármestert arra, hogy úgy viszonyuljon a dolgokhoz, 

jelenjen meg a munkahelyén, a magánéleti dolgaival nem foglalkozik, amit a faluba 

visszahallani, de úgy érzi, hogy ez mind a falunak a kárára van. Más településekről is 

hallani, a faluból az emberek mondják, hogy a polgármester így, úgy. Sajnos az utóbbi 

két hónapban ez már elfajult. A polgármester a falunak az első embere. Ő többet erről 

nem kíván mondani, javasolja a testületnek, hogy mivel változás nem történt, ha a 

polgármester Úr nem mond le, álljanak fel. Próbáljon a kis közösség egy olyan embert 

választani, aki megfelelő, hiszen vannak olyan emberek a faluban, vagy ha az emberek 

a bizalmukat még egyszer belé vetik, akkor Őt. Kérdése, a Jegyző Úrhoz, hogy ilyen 

esetben hogyan lehet tovább folytatni. Mi a szabály erre. 

 

 Dr. Takács András körjegyző: Idézi a törvényt ennek az a szabálya, hogy névszerinti 
szavazást kell lebonyolítani és a megválasztott képviselők minősített többsége kell 

hozzá. Három szavazat kell a feloszláshoz. A választásokat követően 60 napon belül 

nem lehet és választások előtt 60 nappal nem lehet. A képviselő-testület az új alakuló 

üléséig a polgármester az új polgármester megválasztásáig gyakorolja a feladatát, 

ellátja a hatáskörét. 

 

Tóth Gellért képviselő: Oda kell figyelni erre a kis községünkre, el van hanyagolva a 

falu. Ha a képviselő kollégák úgy gondolják, hogy neki van igaza, akkor döntenek a 

feloszlásról, át kell értékelni a dolgokat.  

 

Fedor Attila képviselő: Az utóbbi két hónapban igencsak megcsappant az irányítás. 

Se az eszköz, se a falugondnok nincs irányítva a polgármester által. Ha nem tud jelen 

lenni a polgármester, akkor irányítsa a falugondnok az embereket, de a polgármester 

által. 

 
Horváth Róbert polgármester: A falugondnoknak az is a feladata, a közmunkások 

irányítása.  
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Fedor Attila képviselő: Semmilyen eszköz nincs megbecsülve, elmondtuk az év 

elején, hogy rendbe kellene tenni az épületeket, az eszközöket.  

 

Horváth Róbert polgármester: Az önkormányzat fizeti a választás teljes költségét. 

 

Dr. Takács András körjegyző: Elmondja, hogy a választási bizottságnak 30 napon  

belül ki kell írni, és 90 napon belül le kell bonyolítani a választást.   

 

Tóth Gellért képviselő: Kéri, hogy szavazzanak a feloszlásról. 

 

Dr. Takács András  körjegyző elmondja, hogy Képviselő-testület feloszlásának 

megtárgyalásáról az Ötv. 18. §. (3) bekezdése alapján névszerinti szavazással kell 

dönteni. A névszerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyző felolvassa a képviselő -

testületi tagok nevét, a jelenlévő tagok pedig a nevük felolvasásakor „igen”-nel, vagy 
„nem”-mel szavazhatnak, illetőleg tartózkodhatnak a szavazástól.  

 

A névszerinti szavazásról külön jegyzőkönyv készült. 

 

Horváth Róbert polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület az Ötv. 18.§. 

(3)bekezdése alapján minősített többséggel, 3 „igen” 1 „nem” szavazattal, névszerinti 

szavazással az alábbi határozatot hozta: 

   

                                  Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                  25/2012.(II.23.) HATÁROZATA 

                                  Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy  

                                  határozott, hogy 3 „igen” és 1 „nem” szavazattal az  

                                 Ötv. 18.§. (3) bekezdés alapján névszerinti szavazással  

                                  minősített többséggel kimondja feloszlását. 
 

                                  Határidő:    azonnal 

                                  Felelős:        körjegyző 

  

Horváth Róbert polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület felkéri a 

Körjegyzőt, hogy értesítse a Helyi Választási Bizottság Elnökét, az időközi választás 

kitűzésével kapcsolatban. 

Mivel több indítvány, javaslat nem hangzott el, megköszönte a részvételt és a 

közreműködést és az ülést befejezettnek nyilvánította. 

 

                                                         K.m.f.t. 

 

 

 

 
 

          Horváth Róbert                                             Dr. Takács András   
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           Polgármester                                                    Körjegyző 

                                                                      

 

 

 

  

              

         

   

  

 

      

 

 

 
 

 

 


