
 

 

J E G Y Z Ő K Ö NY V 

 

 

Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 07. 

napján megtartott rendkívűli nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  Fedor Attila                                   polgármester 

   Gór Gyula képviselő 

             Ifj Tóbiás György                 képviselő 

                                 Tóth Gellért                                             képviselő  

                                 Tóth János                                                képviselő 

 

Tanácskozási joggal van jelen: 
   Dr Takács András     körjegyző 

   Szemán Tiborné    HVB elnöke  

                       Gór Gyuláné     jegyzőkönyvvezető 

                                 Hornyákné Szilasi Melinda                     gazdálkodási előadó  

                                 Diczháziné Mester Tímea                        pályázatíró referens  

 

Meghívott:              Diczházi Nándor                                      falugondnok 

 

 

Fedor Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 

határozatképes, mivel mind az 5 képviselő megjelent. Javasolja a képviselőtestületnek, 

hogy a napirendi pontokat a meghívóban kiküldöttek szerint fogadják el és tárgyalják.  

A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és a napirendi pontokat az 

alábbiak szerint tárgyalja. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Alpolgármester eskütétele. 

Eskü vevő: Szemán Tiborné HVB. elnöke 

 

2.  Indítványok, javaslatok 

         

3.  Szociális segélykérelmek elbírálása. 

      Előadó: Gór Gyuláné ig.előadó 

 

 

 



Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1./ Alpolgármester eskütétele. 

     Előadó: Szemán Tiborné Választási Bizottság elnöke. 

 

Fedor Attila Polgármester köszönti a választási Bizottság Elnökasszonyát Szemán 

Tibornét, és felkéri, hogy olvassa elő képviselői és alpolgármesteri eskütételhez az 

esküszövegét. 

 

 

Szemán Tiborné Választási Bizottság Elnöke: Elmondja, hogy az alakuló ülésen Tóth 

Gellért alpolgármester külföldi tartózkodása miatt nem tudott jelen lenni, ezért ezen az 

ülésen történik meg az eskütétele. Felkéri Tóth Gellért alpolgármestert az eskü 

letételére. 

 
„Én, Tóth Gellért becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 

másokkal is megtartatom; képviselő testületi tagsági és Alpolgármesteri tisztségemből 

eredő feladataimat a Ládbesenyő község fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Szemán Tiborné HVB. Elnök asszonya, felkéri az eskütételi Okmányok aláírására. 

 

2./ napirendi pont tárgyalása: 

 

     Indítványok, javaslatok. 

 

Fedor Attila polgármester: Elmondja, hogy a képviselő-testületi tagok kérték, hogy a 
rendkívűli ülésre, hívjuk meg a falugondnokot és néhány szóban mondja el a napi 

munkáját.  

 

Diczházi Nándor falugondnok köszönti a képviselőket és ismerteti a munkaidő 

beosztását, valamint a munkavégzésével kapcsolatos dolgokat. Elmondja, hogy reggel 

7.00 órakor kezdődik a munkaideje, ami a közmunkások napi dolgainak 

megbeszélésével kezdődik, munkaterületek átadásával. Összegyűjti a lakossági 

igényeket, gyógyszer kiváltással kapcsolatos dolgokat, bevásárlásokat és kb. 9.00 

órakor elindul Edelénybe. Dél körül ér ismét a hivatalba, miután kiosztotta a lakossági 

igények alapján a vásárolt dolgokat. Elmondja, hogy most már van külön egy műhely 

kulcsa így figyelemmel tudja kísérni a szerszámokat és eszközöket. A községben a 

virágok karbantartása, locsolása is az Ő feladata.  Sajnos alapvető szerszámok 

nincsenek az önkormányzat tulajdonában, amik fontosak lennének a munkavégzéshez. 

Több szombaton is dolgozott, hiszen a hétvégén rendezvények, (gyermeknap, lengyel 

kisebbségi találkozó) voltak, ahol szükség volt a falugondnoki gépkocsi használatára. 
A délutáni munkaidőben mindig valamilyen elfoglaltságot talál. Végig megy a 

községben és látja, hogy mit kell csinálni.  



 

Fedor Attila polgármester: Igen jogosnak tartja a falugondnok felvetését, miszerint 

bővíteni kell a szerszámkészletet az önkormányzatnál. A fűkasza nagyon fontos lenne, 

hiszen az egész község területén hatalmas a fű, amit kaszálni kellene. Továbbá a 

hirdetőtáblákat, útjelző táblákat, közterületeken lévő zászlótartókat, zászlókat is 

pótolni kell.   

 

Tóth Gellért alpolgármester: Kérdése, hogy szeretné, ha az önkormányzat anyagi 

helyzetéről kapna tájékoztatást.  

 

Hornyákné Szilasi Melinda gazdálkodási előadó: Elmondja, hogy az önkormányzat 

számláján kb. 7. millió forint van, azt mondhatjuk, hogy jól áll anyagilag. 

Kintlévőségek még vannak, kifizetetlen számla nincs. 

 

Fedor Attila polgármester Úgy gondolja, hogy kisebb kézi szerszámokat, fúró, flex, 
stb. vásároljanak, ezen kívül javasolja, hogy egy bozótvágót is vegyen az 

önkormányzat. Felesleges lenne nagy beruházást végrehajtani, hiszen jelenleg nem sok 

közmunkásunk van, csak a legszükségesebbeket kell megvenni.  

 

Ifj. Tóbiás György képviselő: Középárfolyamú szerszámokban kell gondolkodni.  

 

Dr. Takács András körjegyző: Az önkormányzat épületében a hátsó részben van egy 

úgynevezett raktár, ahol különböző használaton kívüli vasak, régi elavult szerszámok, 

gépek, íróasztalok, székek vannak sőt gépkocsira való gumiköpenyek is. A vasat 

ellehetne vinni a méh-be leadni és talán néhány szerszámot is tudnának vásárolni a 

kapott pénzből. Az íróasztalokat, székeket pedig odaadni, vagy eladni, akinek 

szüksége van rá.  

 

Diczházi Nándor falugondnok: Több alkalommal beszéltek már a Polgármester Úrral 
arról, hogy az utánfutónak mi legyen a sorsa. Mindenki tudja, hogy már nagyon rossz 

állapotban van.  

 

Fedor Attila polgármester: Ha a képviselő-testület úgy gondolja fel is lehet újíttatni.  

 

Tóth Gellért alpolgármester: Ne legyen felújítva, vegyenek újat. 

 

Fedor Attila polgármester: Akkor javasolja kb. 40.000.-Ft-ért eladni és akkor egy új 

utánfutót venni.  

 

Ifj. Tóbiás György képviselő: Egyetért az eladással.  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag úgy döntött, hogy 

az utánfutót értékesíti. 

 
Fedor Attila polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület vitassa meg azt is, 

hogy a falugondnoki gépkocsi igénybevétele hogyan történjen. Jelenleg 50 Ft/km. 



összegben lehetett igénybe venni temetésre, családi eseményekre. Persze csak a 

falugondnok vezethette. Jelenleg már nem aktuális az 50 Ft, hiszen hetente 

emelkednek a benzin és a gázolaj árak.  

 

Dr. Takács András körjegyző: Igen, hiszen a gépkocsi használatakor nem csak az 

üzemanyagra kell gondolni, hanem kopásra, használatra is. A fajlagos költséget pedig 

ki lehet számolni, melyet az ár megállapításánál is figyelembe kell venni. Javasolja, 

hogy a következő képviselő-testületi ülésre elő kell készíteni és akkor kerüljön sor a 

döntésre.  

 

Diczházi Nándor falugondnok 17.40 perckor távozik az ülésteremből. 

 

Fedor Attila polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az INKA kiadó 

több alkalommal is megkereste, hogy 50 eFt-ért szerepeltetné Ládbesenyő község 

nevezetességeit, néhány szóban történetét egy kiadványban. Kéri e a képviselő-
testület.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy nem kéri az Inka kiadó kiadványát 

Ládbesenyő községre vonatkozóan. 

 

Fedor Attila polgármester: Elmondja, hogy július 14-én falunapot rendez az 

önkormányzat, melynek a programjairól és költségéről is kell beszélni. Felkéri  

Diczháziné Mester Tímeát, hogy tájékoztassa a testületet az eddig tett intézkedésekről. 

 

Diczháziné Mester Tímea pályázati referens: Elmondja, hogy a Kistérségtől 600 eFt-

ot nyert az önkormányzat pályázaton, de sajnos ebből csak kb. 250 eFt-ot tudunk 

igénybe venni. Már több előadóval beszéltek, néhányat le is foglaltak. A gyerekek 

örömére lesz ugráló vár, tűzijáték és többféle gyermek és felnőtt program. 

 
Fedor Attila polgármester: Úgy gondolták, hogy délután 14. órától kezdődjön a 

rendezvény a megszokott ökumenikus istentisztelettel, melyet nem a faluközpontban, 

hanem a kultúrházban kellene tartani. Elmondja, hogy több vállalkozóval is beszélt 

már támogatás kérése ügyében, de sajnos nincs még kiépítve nagy ismeretségi köre. 

Mindent elkövet, hogy szponzorokat találjon.  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 „ igen „ szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta : 

 

 

                                   Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                   58/2012.  (VI.07.) HATÁROZATA 

                                Ládbesenyő község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

                         úgy határozott, hogy a 2012. július 14. napján megrendezésre  

                                   kerülő falunap költségeihez 800.000.-Ft, azaz: Nyolcszázezer- 
                                   forint támogatást biztosít. 

 



                         Felelős: polgármester  

 

                         Határidő: 2012. június 14. 

 

 

Fedor Attila polgármester: Elmondja, hogy 2012. június 15-én lesz a Kistérségi nap 

Égervölgyön, ahol minden évben az önkormányzat részt vesz. Ismerteti a programokat 

és minden képviselőt meghív. 

 

Elmondja, hogy Zilíz polgármestere megkereste és elmondta, hogy eladó egy Viking 

fűnyíró, melyet vételre ajánlanak.  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy döntött, 

hogy nem vásárolja meg a fűnyírót. 

 
Fedor Attila polgármester: Úgy gondolja, hogy egy bozótvágót vásároljon az 

önkormányzat, melyről most döntsenek is.  

 

Tóth Gellért alpolgármester: Egyetért a bozótvágó megvásárlásával. Érdeklődni kell a 

SHIL szaküzletekben.  

Elmondja, hogy már régen is javasolta, hogy egy karbantartót kellene alkalmazni az 

önkormányzatnál.  

 

Fedor Attila polgármester: Javasolja, hogy 1 főt alkalmazzanak legalább 2 hónap 

időtartamra a település tisztántartása végett. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 „ igen „ szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta : 

 
                                   Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                   59/2012.  (VI.07.) HATÁROZATA 

                                Ládbesenyő község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

                         úgy határozott, hogy az önkormányzat részére bruttó 300.000.- 

                                   Ft-ért vásárol egy bozótvágót. 

 

                         Felelős: polgármester  

 

                         Határidő:  folyamatos 

 

 

Fedor Attila polgármester: Úgy gondolta, hogy a kultúrházban szükségessé válna egy 

mosdó helyiséget kialakítani. A helyiség már meg van, de a víz, szennyvíz elvezetését 

is meg kell oldani.  

 
Tóth Gellért alpolgármester: Javasolja, Tóth János képviselőt a munka elvégzésére.  

 



Fedor Attila képviselő: Készítse el a költségvetést a munka végzésre és a képviselő-

testület tárgyalja meg. 

 

Hornyákné Szilasi Melinda gazdálkodási előadó: Tájékoztatja a képviselő-testületet, 

hogy az önkormányzatoknak adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítására határozatot kell hozni. Elkészítette a kimutatást a 

saját bevételekről, és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségek összegéről. 

 

Fedor Attila polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 „igen „ szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta : 

 

                                 Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                 60/2012.  (VI.07.) HATÁROZATA 

                              Tárgy: Ládbesenyő Község Önkormányzat adósságot  

                                                keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  

                                                kötelezettségeinek megállapításáról. 

                                 Ládbesenyő község Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

                                 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29. § (3)  

                                 bekezdése alapján – a saját bevételei összegét, valamint az 

                                  adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  

                                  kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat 

                                  mellékletét képező táblázatban bemutatottak szerint jóváhagyja. 

 

                                  Határidő: azonnal, illetve 2012. december 31. 

 

                                  Felelős:     polgármester 
 

Fedor Attila polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy zászlótartókon 

nincsenek zászlók, feltétlenül pótolni kell. Ő már intézkedett, meg is rendelte. 

Elmondja, hogy úgynevezett képeslapot szeretne készíttetni a zászlók elé, melyen a 

község nevezetességeinek a képei lesznek. Az önkormányzati kertben lévő kopjafát is 

fel kell újítani, átfesteni, hiszen amióta elkészült, nincs gondozva. Mindezt a falunapra 

rendbe kellene tenni.  

 

Tájékoztatja a képviselőket arról is, hogy Balajt község önkormányzatánál tartottak 

megbeszélést a nyolc település polgármesterei és jegyzői. Tájékoztató jellegű 

megbeszélés volt.  

 

Dr. Takács András körjegyző: Tájékoztatást ad a jelenleg ismert és községet érintő 

közös hivatalok kialakításáról. Elmondja, hogy szinte még semmilyen konkrét 

dologról nincs döntés, hiszen a hat hónap alatt, még úgymond „minden megtörténhet”.  
Felmerültek gondolatok „tapogatózás” jelleggel a tisztázandó kérdésekről. 

 



 

Fedor Attila polgármester: megköszönte a részvételt a közreműködést és a nyílt ülést 

befejezettnek nyilvánította. Elmondta, hogy az ülés a továbbiakban zárt üléssel 

folytatódik. 

 

 

 

                                                               K.m.f.t. 

 

 

 

 

                   Fedor Attila                                               Dr. Takács András 

                    Polgármester                                                      Körjegyző  

 
 

        

 

 

 

     

 

      

  

   

 
       


