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                                           J E GY Z Ő K Ö NY V 

 

Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26. 

napján megtartott, soron következő 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, a 

napirendi pontok sorrendjének felcserélését, melyet a képviselő-testület az alábbiak 
szerint fogadott el. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2011. évi munkájáról. 

     Előadó:  Diczházi Nándor falugondnok. 

 

2./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 

      és az elmúlt képviselő-testületi ülés óta eltelt munkáról. 

      Előadó: Horváth Róbert Polgármester 

 

 3./ Javaslat az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló  

      beszámoló megtárgyalására.  

      Előadó:   Horváth Róbert Polgármester 

 
4./  Javaslat a gyermeknapi programra. 

      Előadó:  Horváth Róbert polgármester 

 

5./  Szociális segélykérelmek elbírálása. 

      Előadó:   Gór Gyuláné igazgatási főelőadó 

 

6./  Indítványok, javaslatok. 
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Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1./ napirendi pont: 

     Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2011. évi munkájáról. 

     Előadó:  Diczházi Nándor falugondnok 

 

Diczházi Nándor falugondnok elmondja, hogy a falugondnoki munkáiban nem sok 

változás tapasztalható, hiszen minden napját azzal kezdte, hogy az óvodás 

gyermekeket elszállítja a Nefelejcs óvodába, délután pedig visszaszállítja Őket. 

Közben a napi bevásárlásokat, gyógyszer kiváltásokat és hivatali kézbesítéseket végzi. 

Elmondja, hogy éppen a mai napon voltak a Falugondnoki szolgálat módszertani 

intézményétől ellenőrizni a működést. Kisebb hiányosságokra hívták fel a figyelmet. 

Fontos, hogy falugondnoki képzéseken kell részt venni és ott kredit pontokat gyűjteni. 

A képzések lehetnek egynaposak és több naposak is. A falugondnok munkaköri 
leírását is át kell dolgozni, hiszen már több éves, elavult. Elmondja, hogy a lakosság 

kisebb nagyobb vásárlási ügyintézési kérésekkel fordul felé, melyeket teljesíteni 

szokott. 

Január 1-től abban változott a munkája, hogy megszűnt az ebédkihordása. Ezt a 

tevékenységet egy alapítvány végzi a községben. 

 

Horváth Béla alpolgármester: Van e valamilyen probléma a munkájával és a 

lakossággal kapcsolatban, amit meg kell beszélni? 

 

Diczházi Nándor falugondnok: Elmondja, hogy jelenleg nincs. Néhány lakosnak 

voltak olyan kérései, amelyek nem tartoznak a falugondnok munkakörébe, ezeket 

megoldották. 

Elmondja, hogy naponta a falugondnoki gépkocsi 50-60 km-t fut.  

 
Horváth Béla alpolgármester: Elmondja, hogy nem tartja helyesnek, hogy a garázs 

állandóan nyitva van, az ajtót be kellene zárni. A gépkocsinak pedig a garázsba lenne a 

helye. 

 

Diczházi Nándor falugondnok: Igen, de sajnos nagyon alacsony és keskeny a régi 

garázs, szinte alig lehet beállni. Attól fél, hogy a gépjárműben kár keletkezhet a beállás 

alkalmával. Javasolja, hogy meg kellene nagyobbítani a garázst.  

 

Fedor Attila képviselő: Garanciális javítása van e még a falugondnoki autónak. A 

módszertani intézetnek volt e még másféle megjegyzése az ellenőrzés alkalmával? 

 

Diczházi Nándor falugondnok: Garanciális javítása már nincs. Az ellenőrzés során 

elmondták, hogy úgynevezett utas listát is kell vezetni, amelyet minden nap alá kell 

íratni a falugondnoki autóban utazókkal. Elmondták, hogy pontosan meghatározott 

feladatokat kell ellátni, ezért is kell átdolgozni a munkaköri leírását.  
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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 

                                      33/2012.(IV.26.) HATÁROZATA 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

                                      falugondnok 2011. évre szóló beszámolóját elfogadja. 

 

                                      Határidő:      azonnal 

 

                                      Felelős:          Horváth Róbert polgármester    

 

 

2./ napirendi pont: 

 
      Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 

      és az elmúlt képviselő-testületi ülés óta eltelt munkáról. 

      Előadó: Horváth Róbert Polgármester 

 

Horváth Róbert polgármester: Elmondja, hogy a Ládbesenyő, Rákóczi út. 49. szám 

alatti lakóház és ingatlan megvásárlása a képviselő-testület döntése alapján megtörtént.  

Az EU. Élelmiszer osztás és annak ellenőrzése lezárult, mindent rendben találtak. A 

lakosság most is örömmel fogadta a csomagokat.  

Az új nyomtató megvásárlását is megtörtént, a régi nyomtatót pedig ideiglenesen 

megjavították. 

A szennyvíz II ütem lezárult, a NORDA 2.498.975.-Ft-ot átutalta. Az igazolás 

megküldése után beadható az igény a BM-hez a 190.125 Ft. önerőre. 

 

Horváth Béla alpolgármester: Javasolja, hogy a Rákóczi út. 49. szám alatti ingatlan 
hasznosításáról döntsön a képviselő-testület. 

 

Fedor Attila képviselő: Kérdezi, hogy az Andrástanyán eladott lengyel kisebbségi ház 

tulajdonjoga kié volt? 

 

Horváth Róbert polgármester: A helyi önkormányzat tulajdona volt.  

 

Dr Takács András körjegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet az időközi 

választással kapcsolatos tudnivalókról. Elmondja, hogy február 23-án értesítette a 

különböző szerveket az időközi választás tényéről. 

A Helyi Választási Bizottság megtartotta ülését és 2012 május 20. napjára kitűzte az 

időközi választást.  

Megrendeltük az értesítéseket és a NESZA jegyzéket, időben kihordásra kerültek az 

értesítők és az ajánlószelvények. Értesítették a rendőrkapitányságot is.  

Jelenleg már lezárult a jelölési időszak is. 2 polgármester jelölt és 14 helyi képviselő 
jelölt van. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatók a hirdetőtáblán megtalálhatóak. 
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A határidőket minden esetben szigorúan betartottuk és betartattuk. A szavazólap 

minták elkészültek melyeket a Helyi Választási Bizottság jóváhagyott. 

Jelenleg már csak a technikai feltételeket kell összeállítani. A költségeket az 

önkormányzatnak kell vállalnia, de minden esetben figyelemmel voltunk a 

költségkímélésre. Úgy határoztak, hogy a szavazólapokat is helyben az önkormányzat 

állítja elő.  

Jelenleg az a helyzet állt elő, hogy a jelöltek között voltak, akik kérték a helyi 

választási bizottságból a kilépésüket, hiszen indulnak az időközi választáson. Ez azt 

jelenti, hogy jelenleg 2 fő póttagot kell választani a képviselő-testületnek.  

Kéri a javaslatokat a póttagokra. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                      34/2012.(IV.26.) HATÁROZATA 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

                                      Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztotta: 

                                      Nagy Andrea és Diczházi Zoltán Ládbesenyői lakosokat.  

 

                                      Határidő:    azonnal. 

 

                                      Felelős:        körjegyző 

 

 

3./ napirendi pont: 

 

      Javaslat az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló  

      megtárgyalására.  
      Előadó:   Horváth Róbert Polgármester 

 

Horváth Róbert polgármester elmondja, hogy minden képviselő-testületi tag 

megkapta a 2011. évi költségvetési zárszámadás írásos anyagát, melyet 

áttanulmányozhatott. Az anyagot nagyon jónak tartja, áttekinthető. Ezek már számok, 

tények, adatok az Államkincstár el is fogadta. Kéri, hogy akinek van véleménye, 

kérdése szíveskedjen megtenni. 

 

Hozzászólás, vélemény nem volt. 

 

Horváth Róbert polgármester: Felteszi szavazásra a 2011. évi költségvetési 

zárszámadás elfogadását. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőket rendeli el. 
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Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

 

                                               2/2012.(IV.27.) RENDELETE 

 

 

az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról  

 

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Dr. Takács András körjegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Edelényi 
Kistérség Többcélú Társulása megküldte a 2011. évi belső ellenőrzési jelentését. 

 

Horváth Róbert polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                      35/2012.(IV.26.) HATÁROZATA 

   

                                      Tárgy: 2011. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentés. 

                                      Ládbesenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

                                      megtárgyalta az Önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves 

                                      belső ellenőrzési jelentését és azt elfogadja.  
 

                                      Határidő:  azonnal 

 

                                      Felelős:   Horváth Róbert polgármester 

 

 

4./ napirendi pont: 

 

     Javaslat a gyermeknapi programra. 

     Előadó:  Horváth Róbert polgármester 

 

Horváth Róbert polgármester elmondja, hogy a Kistérség pályázott gyermeknapi 

rendezvényekre és Ládbesenyő is részesülhet 600 000 Ft –ban gyermeknap 

megrendezésére.  

 
Mester Tímea pályázati referens tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 

gyermeknap megrendezése az egészséges életmód jelszó alatt kell, hogy 
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megrendezésre kerüljön. Május 26-án kerül sor a megvalósításra. Tárgyalásokat 

folytatott a Kistérségben és elmondták, hogy 540 község vesz részt a pályázatban. 

Étkezési költségekre 90 eFt-ot biztosítanak, melynek a megvalósításával kapcsolatosan 

Molnár Ferenc Szendrői konyhafőnökkel kell fel venni a kapcsolatot. Továbbá 50 eFt 

bérleti díj költsége is lehet, pl. kultúrházra. 7.000 Ft-ot lehet elszámolni előadói 

költségre.(egészségmegőrzés) 60 eFt-ot színpadi előadásra, gyermekprogramra, 15 

eFt-ot kiállításra 80 eFt-ot rendezési díjra lehet elszámolni. Mindenképpen fotó 

dokumentációkkal lehet az elszámolást megküldeni. Háromféle „logó”-nak szerepelnie 

kell. Továbbá a kitűzőket és érmeket a Kistérség biztosítja.  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermeknapi rendezvénnyel 

kapcsolatos tájékoztatót elfogadja.  

 

5./ napirendi pont: 

 
      Szociális segélykérelmek elbírálása. 

 

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

 

 

6./ napirendi pont: 

 

     Indítványok, javaslatok. 

 

Tóth Gellért képviselő: Javasolja, hogy mivel 2 fő közmunkás van az 

önkormányzatnál ebből egy férfi, ezért úgy gondolja, hogy Csikó Pétert 6 órás 

munkaviszonyban alkalmazza az önkormányzat és helyére pedig egy fő közmunkást 

vehetnének föl. A közterületeken nagyon megnőtt a fő, a virágokat ültetni kellene 2 

ember erre kevés. 
 

Horváth Róbert polgármester: Januárban már Ő javasolta, hogy az állandó létszámot 

bővítse az önkormányzat, akkor mindenki ellene volt. Úgy gondolja, hogy ha az 

időközi választás megtörténik, döntsön majd az új képviselő-testület ebben az ügyben.  

 

Horváth Béla alpolgármester egyetért a polgármesterrel, mert volt róla szó, de 

jelenleg Ő nem javasolja a létszám bővítését. 

 

Horváth Róbert polgármester: Jelenleg a Sajó Bódva völgyi Vízgazdálkodási 

társulatnál 6 fő ládbesenyői közmunkás dolgozik. Tárgyalást folytatott az Elnök Úrral, 

aki ígéretet tett, arra, hogy a közmunkások besegíthetnek a közterületek kaszálásába, 

fűnyírásába.  

 

Dr. Takács András körjegyző: Elmondja, hogy az ÉHG ZRT. írásban megkereste az 

önkormányzatot, hogy 2012. január 01. napjával lépett hatályba az egyes törvények 
alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló Tv. ami gyakorlatilag 2012. évre nézve 

díjstopot vezetett be. Ezzel szemben 2012. április 15-én újabb rendelkezés. lépett 
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hatályba, ami részlegesen feloldotta a díjstop szabályait. Miszerint amennyiben 2012. 

évre a 120 liter méretű tárolóedény esetében a hulladékkezelési közszolgáltatási 

díjként fizető egyszeri ürítési díj mértéke a nettó  650.-Ft-ot – vagy ennek más 

űrmértékű tárolóedényhez viszonyított arányos összege – a fenti összeget nem haladja 

meg, úgy ezen összegig emelhető a közszolgáltatási díj mértéke. Az önkormányzatnál 

megállapított díj nem éri el a fenti összeget, ezért az ÉHG Zrt-nek lehetősége lenne 

arra, hogy nettó 650.-Ft-ra emelje fel a 120 liter méretű tárolóedény esetében a 

hulladékkezelési közszolgáltatási díjat. Az ÉHG. Zrt. ezért kéri, hogy az önkormányzat 

fogadja el a 2012. évre előterjesztett 425.-FT/ürítés + ÁFA közszolgáltatási díjat 120 

literes edény egyszeri ürítésére vetítve, melyet 2012. május hótól kívánnak alkalmazni.  

 

Horváth Róbert polgármester: Nem javasolja elfogadni. 

 

Dr. Takács András körjegyző: Úgy gondolja, el kellene fogadni az ÉHG. Zrt. 

ajánlatát. 
 

Horváth Béla alpolgármester: A lakosságot úgy sem érinti, mert az önkormányzat 

fizeti a szemétszállítást.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőket rendeli el. 

 

                              

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

                                               3/2012.(IV.27.) RENDELETE 

 

    a többször módosított 12/2003.(XI.04.)sz. a helyi környezet védelméről, 

 

     a közterületek és ingatlanok rendjéről , a település tisztaságáról szóló rendelet 

 

módosításáról  

 

 

 

Ládbesenyő Község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 

LXV. Törvény 16.  (1) bekezdésében, az 1995. évi LIII. tv 46.§ (1) bekezdés c.) 

pontjában, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 23. § és 31. § (2) 

bekezdésében, és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának 

részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000.(XII.23.) Korm. Rendelet 2.-ában kapott 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 
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1.§ 

 

A rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe a következő lép: 

   (1) A szolgáltatási díj mértéke 2012. évben 120 literes űrtartalmú edénynél:  

         425.-Ft/űrítés + ÁFA/db, amit a lakosság helyett az önkormányzat fizet meg a  

         kommunális adó terhére. 

 

                                                                   2.§ 

 

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. május 01. 

napjától kell alkalmazni. 

 

 

Dr. Takács András körjegyző: Elmondja, hogy az ÉHG. ZRT. tájékoztatta az 

önkormányzatot is arról, hogy 2012. január – április közötti időre díjkompenzációt tesz 
kötelezővé a rendelet, amit 4 hónapra vonatkozóan kérnek. 

 

Tóth Gellért képviselő: Akkor meg kell fizetni a díjkompenzációt is. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                      36/2012.(IV.26.) HATÁROZATA 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

                                      határozott, hogy 2012. január-április közötti időre  

                                      díjkompenzáció megfizetését vállalja az ÉHG. ZRT. részére. 

 

                                      Határidő:   azonnal 
 

                                      Felelős:       Horváth Róbert polgármester 

 

 

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

„Mindengyermek lakjon jól” elnevezésű alapítvány felhívással élt az önkormányzat 

felé, amire az Önkormányzat nem pályázott. Most a nyári gyermekétkeztetéssel 

kapcsolatban jelent meg egy rendelet és ismét lehet pályázni. A feltételeket szinte 

lehetetlen egy kistelepülésen teljesíteni. 44-55 munkanapon keresztül kell biztosítani, 

440 Ft összegben a gyermekeknek a meleg étkeztetést. Önálló konyha kellene, 

kiszállítással nem lehet megoldani. Ismerteti a további feltételeket.  

 

Horváth Béla alpolgármester: Bármennyire szeretné az önkormányzat, nincs 

lehetőség a megoldásra. 

 
Horváth Róbert polgármester: A feltételeket nem tudja az önkormányzat biztosítani. 
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Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 „nem” szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi elutasító határozatot hozta:  

 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                      37/2012.(IV.26.) HATÁROZATA 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

                                      határozott, hogy nem nyújt be pályázatot a nyári  

                                      gyermek étkeztetésre.  

 

                                      Határidő:   azonnal 

 

                                      Felelős:       Horváth Róbert polgármester 

 

 

Dr. Takács András körjegyző: Megbeszélést folytatott Dr Rahimi Khan Aqa házi 
gyermekorvossal, aki határozott ideig el látta a Ládbesenyői gyermekorvosi 

feladatokat. A megbízás lejárt ezért egy újabb szolgáltatási szerződést kellene kötni. A 

megbízás időpontja 2012. április 8-tól – 2012. augusztus 31-ig terjedő időre szólna. 

Ezután változások várhatóak. A feladat ellátása az eddigiek szerint történne.  

 

Horváth Róbert polgármester: Egyetért a szolgáltatási szerződés megkötésével, 

hiszen a község nem maradhat gyermekorvosi ellátás nélkül.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                      38/2012.(IV.26.) HATÁROZATA 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
                                      határozott, hogy szolgáltatási szerződést köt a RAHIMI-MED 

                                      Egészségügyi Szolgáltató KFT.-vel (3752. Szendrő, Fő út. 1.) 

                                      a gyermekorvosi feladatok ellátására. Képviselője: Dr Rahimi  

                                      Khan Aqa gyermekorvos.  

                                      A megbízás időpontja: 2012. április 8-től – 2012. augusztus  

                                      31-ig szól. 

                                      A megbízás díja: Bruttó: 100.000 Ft, azaz: Egyszáz-ezer forint.  

                                       

                                       Határidő:    folyamatos 

 

                                       Felelős:        Horváth Róbert polgármester 

 

Horváth  Róbert polgármester: Ismerteti Nagy Attila a Borsodi Általános Iskola 

intézményvezetőjének levelét, melyben féréssel fordul az önkormányzathoz. A 

Borsodi Általános Iskola gyermekeinek 60 % a még soha nem volt tanulmányi 
kiránduláson vagy gyermeknapi rendezvényen. Ennek főleg a pénzhiány és a szülői 

igénytelenség az oka. Iskolai szinten minden tanulót el szeretnének vinni, kirándulni. 
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Ládbesenyőből 12 fő gyermek jár az iskolába, akiknek a kirándulás költségének a 

hozzájárulásához szeretnének támogatást kérni. 

 

Fedor Attila képviselő: Javasolja a hozzájárulást. 

 

Tóth Gellért képviselő: Szerinte is járuljon pénzügyileg hozzá az önkormányzat, hogy 

a gyerekek elmehessenek kirándulni.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                      39/2012.(IV.26.) HATÁROZATA 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

                                      határozott, hogy a Borsodi Általános Iskolába tanuló  
                                      Ládbesenyői gyermekek (12 fő) tanulmányi kirándulásának 

                                      költségéhez 30.000.-Ft, azaz: Harmincezer forint összeggel 

                                      hozzájárul és az iskola folyószámlájára átutal. 

 

                                      Határidő:    azonnal. 

 

                                      Felelős:        Horváth Róbert polgármester 

 

 

Horváth Béla alpolgármester: Kérdezi, hogy a Fazekas Zoltánnak eladott 014/1 hrsz-ú 

területnek mi lett a sorsa, hiszen még mindig nem történt meg az építkezés, vagy 

beruházás? Arról volt szó, hogy művelési ág alól ki kell vonatni. 

 

Horváth  Róbert polgármester: Az a terület nem szerepel Ipari területként a 
Területrendezési tervben, ezért nincs lehetőség ott a részleg megépítésére.  

 

Fedor Attila képviselő: Kérdése, hogy nem lehetne a Minisztériumba kérelmet írni 

abban az ügyben, hogy a településnek igénye lenne ipari park létesítésére?       

                                        

Horváth  Róbert polgármester: Sajnos erre nincs lehetőség, hiszen kistelepülés 

vagyunk. Az önkormányzat módosíthatja a településrendezési tervét, de ezt a költséget 

az önkormányzatnak kell állnia, nem beszélve róla, hogy nagyon sok időt vesz 

igénybe. 

 

Hornyákné Szilasi Melinda gazdálkodási előadó: Elmondja, hogy született egy 

határozat melyben az önkormányzat Fazekas Zoltán vállalkozóval földmunkát 

végeztetett, de a munkadíj nem tartalmazza az ÁFA összegét, ezért kéri a határozat 

módosítását.  

 
Horváth  Róbert polgármester javasolja, hogy az 1/2012.(I.26.) számú határozatot a 

képviselő-testület módosítsa.  
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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 

                                      40/2012.(IV.26.) HATÁROZATA 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az  

                                      1/2012.(I.26.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

                                      úgy határozott, hogy Fazekas Zoltán vállalkozóval Ládbesenyő  

                                      község területén munkagéppel földmunkát végeztet, amelynek 

                                      költsége: Bruttó 167.640.-Ft, azaz: Egyszáz-hatvanhétezer- 

                                      hatszáznegyvenezer forint. 

 

                                     Határidő:     folyamatos 
 

                                     Felelős:         Horváth Róbert  polgármester 

 

Hornyákné Szilasi Melinda: gazdálkodási előadó: Elmondja, hogy  a 87/2011.(X.27). 

számú határozat alapján az önkormányzat megtéríti a szennyvízhálózat II. ütemére 

való rácsatlakozási díjat, mely 6250.-Ft. Ez az összeg 2012. január 1-vel emelkedett az 

ÁFA változása, valamint az amortizáció miatt, ezért szükségessé válna ezen határozat 

módosítása. 

 

Horváth  Róbert polgármester: Javasolja, hogy a szennyvízhálózat 2 ütemre való  

rácsatlakozási díjat a mindenkori aktuális összegnek megfelelően térítse meg az 

önkormányzat a lakosok részére. 

 

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

 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                      41/2012.(IV.26.) HATÁROZATA 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  

                                      87/2011.(X.27.) számú határozatát az alábbiak szerint  

                                      módosítja: 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

                                      úgy határozott, hogy a szennyvízhálózat 2 ütemre való  

                                      rácsatlakozási díjat a mindenkori aktuális összegnek  

                                      megfelelően,  a lakosok részére számla ellenében az  

                                      önkormányzat, megtéríti.   

 

                                      Határidő:   folyamatos 

 
                                      Felelős:       Horváth Róbert polgármester 
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Horváth Róbert polgármester: Ismerteti Edelény Város Önkormányzatának levelét, 

melyben tájékoztatják az önkormányzatot, hogy Szuhogy község önkormányzata úgy 

döntött, hogy 2012. augusztus 31. napjával kilép az Edelény Város Önkormányzata, 

valamint Abod, Balajt, Damak, Ládbesenyő és Szuhogy Községek önkormányzatai 

által – óvodai és általános iskolai feladatok ellátására 2011. szeptember 1. napjától 

működő – intézményfenntartó társulásokból. A képviselő-testületnek kellene hoznia 

egy határozatot, melyben tudomásul veszi, Szuhogy község Önkormányzatának 

kilépését az óvodai és iskolai intézményfenntartó társulásból. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                      42/2012.(IV.26.) HATÁROZATA 
                                      Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

                                      hozzájárul , hogy 2011. szeptember 1 napjától – az általános  

                                      Iskolai feladatok ellátására – megkötött intézményfenntartó 

                                      társulásból Szuhogy Község Önkormányzata 2012. augusztus 

                                      31. napjával kilépjen.  

                                      a.) Továbbá jóváhagyja a határozat mellékletét képező  

                                           módosított Iskolai intézményfenntartó társulást. 

 

                                      Határidő:    azonnal. 

 

                                      Felelős:        Horváth Róbert polgármester 

 

 

                                       
                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                      43/2012.(IV.26.) HATÁROZATA 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

                                      hozzájárul , hogy 2011. szeptember 1 napjától – az óvodai   

                                      feladatok ellátására – megkötött intézményfenntartó 

                                      társulásból, Szuhogy Község Önkormányzata 2012. augusztus 

                                      31. napjával kilépjen.  

                                      a.) Továbbá jóváhagyja a határozat mellékletét képező  

                                           módosított óvodai intézményfenntartó társulást. 

 

                                      Határidő:    azonnal. 

 

                                      Felelős:        Horváth Róbert polgármester 
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Horváth Róbert polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 29/2012. 

(IV.05.) határozatában úgy döntött, hogy a Felső-Bódva Völgyi Vízgazdálkodási 

Társulat által szervezett közmunka program keretében dolgozó 6 fő esetében tagi 

hozzájárulást vállal. A közmunkások nem 10 hónap időtartamban lesznek 

foglalkoztatva, hanem 10 és fél hónap. Ezért a tagi hozzájárulás összegét módosítani 

kell. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

                                     Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                     44/2012.(IV.26.) HATÁROZATA 

                                     Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

                                     29/2012.(IV.05.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

                                     Tárgy: Közmunkaprogramban való részvétel. 
                                     Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

                                     döntött, hogy a Felső-Bódva Völgyi Vízgazdálkodási Társulat 

                                     által szervezett közmunka program keretében 6 fő  

                                     foglalkoztatását igényli és azt támogatja. 

                                     A képviselő-testület vállalja, hogy 3.500.-Ft/fő/hó ún. tagi 

                                     hozzájárulást, 21.000.-Ft/hó, 2012. február 16. napjától –  

                                     2012. december 31. napjáig a Felső-Bódva Völgyi 

                                     Vízgazdálkodási Társulás részére két részletben megfizeti. 

                                     Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Felső-Bódva 

                                     Völgyi Vízgazdálkodási Társulással a szerződés megkötésére. 

 

                                     Határidő:     2012. május 15.             I részlet 

                                                           2012. augusztus 15.      II részlet 

 
                                     Felelős:         polgármester 

 

 

 Dr. Takács András körjegyző elmondja, hogy a soron következő képviselő-testületi 

ülés már valószínű, hogy az új képviselő-testülettel lesz megtartva, ezért megköszöni 

az eddigi munkát és sok sikert kíván az új képviselő-testületnek. 

 

Horváth Róbert polgármester, megköszönte a részvételt a közreműködést és az ülést 

befejezettnek nyilvánította. 

 

                                                               K.m.f.t. 

 

 

 

 
                   Horváth Róbert                                            Dr. Takács András  

                    Polgármester                                                      Körjegyző  
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