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J E G Y Z Ő K Ö NY V 

 

 

Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 28. 

napján megtartott 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 

   Gór Gyuláné               jegyzőkönyvvezető 
                                 Hornyákné Szilasi Melinda                     gazdálkodási előadó  

                                 Diczháziné Mester Tímea                        pályázatíró referens  

 

Meghívott:              Bubenkó Béláné                                       LNÖ.Elnöke  

                                 Gór Katalin                                              Pályázó  

                                 Szaniszló János                          Szendrő Város Polgármestere 

 

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 nem tudják tárgyalni, 

mivel a 2. napirendi pont: Tájékoztató a közművelődés helyzetéről elmarad, mivel 

Szemán Tiborné könyvtáros nem tud részt venni az ülésen, szociális segélykérelmek 

pedig nem érkeztek. A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és a 

napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalja. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés  

    óta végzett munkáról. 

    Előadó: polgármester 

 

2.  Indítványok, javaslatok 

         

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. napirendi pont tárgyalása:  

 

    Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés  

    óta végzett munkáról. 
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Előadó: polgármester  

 

Fedor Attila polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Diczháziné Mester 

Tímea kolléganő július 1. napjától nem dolgozik az önkormányzatnál, ezért helyette 

szükségessé vált, egy új közalkalmazott foglalkoztatása. Az új közalkalmazott 

kinevezése határozott időre történhet legfeljebb 2015.03.09. napjáig, hiszen Szilasiné 

Novák Mariann jelenleg fizetés nélküli szabadságon van, tehát a távolléte idejére 

történhet. A megüresedett álláshely betöltésére Gór Katalin Ládbesenyői lakost 

javasolja, aki 2012. május 23. napján végezte tanulmányait a Miskolc i Egyetemen 

Igazgatásszervezői alapképzési szakon. 

Megkérdezi Gór Katalint, hogy hozzájárul e a közalkalmazotti álláshely betöltésével 

kapcsolatban a nyílt ülésen való tárgyaláshoz. 

 

Gór Katalin hozzájárul a közalkalmazotti állás betöltésé nyílt ülésen való 

tárgyaláshoz. 
 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 „igen „szavazattal, 1 

tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

                                   Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                   65/2012.  (VI.28.) HATÁROZATA 

                                Ládbesenyő község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                         úgy határozott, hogy kinevezi Gór Katalint Szilasiné Novák 

                                   Mariann távolléte idejére, de legfeljebb 2015.03.09. napjáig, 

                                   napi 8 órában pályázati referens munkakörbe. Illetményét, bruttó 

                                   108.000.-Ft. azaz: Egyszáz-nyolcezer forintban állapítja meg. 

 

                         Felelős: polgármester  
 

                         Határidő: 2012. július 1. 

 

 

Fedor Attila polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a korábbi döntés 

alapján megvásároltak egy 410-es bozótvágót 255.060 Ft. összegben, ami tartalmazza 

a kellékeket is. További alapvető szerszámokat és munkaeszközöket, pl. fúrót, 20.000.-

Ft-ért, flexet 19.000.-ft-ért, kulcsokat, csavarhúzókat is beszereztek. Mindezek 

szükségesek a napi munkavégzéshez. 

   Elmondja, hogy a falunapi programok már elkészültek, a fellépő művészek 

szerződése meg lett kötve. Úgy döntöttek, hogy a lakosságot babgulyással vendégelik 

meg. Számítások alapján kb. 1.3 eFt-ba fog kerülni, melyből az önkormányzati 

támogatás 800 eFt.  

   Elmondja, hogy július 1-től 2 fő közhasznú dolgozó lesz felvéve az 

önkormányzathoz. Ezen kívül, 2 főt egy hónapos időtartamra alkalmazunk, mivel a 
2012. évi költségvetés 5 fő alkalmazására tartalmaz előirányzatot. A községben rendbe 

kell tenni a közterületeket, temetőket. 
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  Tájékoztatja a képviselőket, hogy a községben lévő hirdetőtáblák, jelzőtáblák 

lefestése folyamatban van. 

  Az előző képviselő-testületi ülésen szó esett a falugondnoki gépkocsi magáncélú 

igénybe vétele alkalmával a lakosság térítési díjáról. Eddig a gépkocsi használata 50.-

Ft/km költséget jelentett a lakosságnak. Ez az összeg már nem reális a jelenlegi 

üzemanyag árakhoz viszonyítva.  

 

Tóth Gellért alpolgármester: 80.-Ft/km-t. javasol a falugondnoki gépjármű magáncélú 

igénybevételének a költségtérítésére. A parkolási díjat, autópálya használat díját is az  

igénybe vevő fizeti. 

 

Ifj.Tóbiás György képviselő: Egyetért az alpolgármester javaslatával. 

 

Fedor Attila polgármester: Felteszi szavazásra a falugondnoki gépkocsi magáncélú 

igénybevételének költségtérítésének módosítását.  
 

Ládbesenyő Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőket rendeli el. 

 

                              

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

 

                                               4/2012.(VI.29.) RENDELETE 

 

 

A 6/2004.(III.2.) sz. a falugondnoki szolgálatról szóló rendelet módosításáról  

 
Ládbesenyő község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló- módosított – 1990. évi LXV. Tv. 16.§. (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - 

többször módosított 1993. évi III. törvény 60. §. (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az általa működtetett falugondnoki szolgálatról a következőket  

rendeli : 

 

1.§ 

 

A rendelet 24.§ (1) bekezdése helyébe a következő lép: 

   (1) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik a gépjármű magáncélú  

igénybevételének költségtérítése  80.-Ft/km.Ezen túl az esetleges autópálya díjat 

és a parkírozási díjat is az igénybe vevő fizeti 

 

 
   2. § 
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Jelen rendelet a kihirdetése 2012 július 1 lép hatályba. 

 

2. napirendi pont tárgyalása: 

 

Indítványok, javaslatok. 

 

Fedor Attila polgármester: Elmondja, hogy az ÉMÁSZ-hoz bejelentéssel fordult az 

önkormányzat, hogy a faluközpontban végleges villanyhálózat lekötését kérelmeztük. 

Az Engedélyezés folyamatban van. Tárgyalásokat folytatott villanyszerelőkkel és kb. 

80.000.-Ft-ért elvégzik a villanyszerelési munkálatokat. Kéri a képviselő-testületet, 

hogy hozzon határozatot a végleges lekötésről. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
                                   Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                   66/2012. (VI.28.) HATÁROZATA   

                                   Ládbesenyő Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy  

                                   határozott, hogy kéri a faluközpontban véglegesen az áram 

                                   lekötését, a munka elvégzésére bruttó 80.000.-Ft összeget 

                                   biztosít. 

 

                                   Felelős:     Polgármester 

 

                                   Határidő:  2012. július 14. 

 

Fedor Attila polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy tájékozódott 

utánfutó vásárlásáról. A legmegfelelőbbnek tartja Suller Tivadar ajánlatát. Az utánfutó 

hossza 125 cm széles, 215 cm hosszú. Torziós rugós, horganyozva van, 750 kg 
összsúlyú.  

 

Tóth Gellért alpolgármester: Ismeri az üzletet, javasolja az utánfutó megvásárlását. 

 

Gór Gyula képviselő: Ő is javasolja megrendelni minél hamarabb. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

                                   Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                   67/2012. (VI.28.) HATÁROZATA   

                                   Ládbesenyő Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy  

                                   határozott, hogy bruttó 300.000.-Ft értékben utánfutót vásárol. 

 

                                   Felelős:     Polgármester 
 

                                   Határidő:  azonnal 
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Fedor Attila polgármester egy motoros fűnyíró vásárlását is javasolja, hiszen a 

községben vannak olyan területek, ahol a fűnyíró használata is lehetséges és 

szükséges. Pl. faluközpont, temető. Olyan gépet kell venni, aminek erős motorja van. 

Tájékozódott az üzletekben és kb. 70.000.-Ft-ért már megfelelő gépet lehet vásárolni. 

 

Tóth Gellért alpolgármester: Úgy gondolja, hogy inkább bozótvágót használnak a 

közmunkások, jelenleg nem javasolja a fűnyíró megvásárlását.  

 

Fedor Attila polgármester elmondja, hogy szerinte szükség lenne a fűnyíróra is, 

hiszen a falugondnok is tudna vele dolgozni, amikor szabadideje van. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 

                                   Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                   68/2012. (VI.28.) HATÁROZATA   

                                   Ládbesenyő Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy  

                                   határozott, hogy 70.000.-Ft értékben vásárol fűnyírót. 

 

                                   Felelős:     Polgármester 

 

                                   Határidő:  azonnal. 

 

Fedor Attila polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy augusztus 5-én a 

községben ismét „Rally” lesz. A község területe le lesz zárva, mint azt máskor is 

tapasztaltuk. Elmondta a rendezőknek, hogy a lakosságot kellőképpen, időben, 

megfelelően kell tájékoztatni. 
 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

                                   Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                   69/2012. (VI.28.) HATÁROZATA   

                                   Ládbesenyő Község Önkormányzat képviselő-testülete  

                                   hozzájárul ahhoz, hogy Ládbesenyőben 2012. augusztus 5. 

                                   napján „Rally”kerüljön megrendezésre.  

                               

                                   Felelős:     Polgármester 

 

                                   Határidő:  2012. augusztus 5. 

 
Fedor Attila polgármester: A Kistérségi Társulásról, annak megszűnéséről már 

többször is szó esett, ezzel kapcsolatban felkéri Dr. Takács András körjegyző Urat, 
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szíveskedjen tájékoztatást adni a képviselőknek, hogy pl. a társulásból való kilépéshez 

milyen lépéseket kell tenni az önkormányzatnak. 

 

Dr. Takács András körjegyző: Elmondja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatalban volt egy értekezlet, ahol néhány dologban tájékoztatást kaptak. 

Sajnos még mindig nem tudnak konkrétumokat. Szó esett a Kistérségi Társulások 

felmondásáról is.  

 

Sok kérdés bizonytalan, de az már látszik, hogy a kistérségi társulások a jelenlegi 

formában működésképtelenek lesznek. Ezt erősíti a közelmúltban beterjesztett 

költségvetési törvényjavaslat is. A társulási Tanács Elnöke is pesszimistán nyilatkozott 

a kistérségi társulás jővőjét illetően. 

A döntés természetesen Képviselőtestületé, a kiváláshoz minősített többség kell. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 „igen „szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

                                   Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                   70/2012. (VI.28.) HATÁROZATA   

                                   Ládbesenyő Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy  

                                   határozott, hogy az Edelényi Többcélú Kistérségi Társulással 

                                   megkötött megállapodást 2012. december 31-ig fenntartja. 

 

                                   Felelős:     Polgármester 

 

                                   Határidő:  2012. december 31. 

 

Fedor Attila polgármester elmondja, hogy minden képviselő megkapta az 
Együttműködési megállapodás tervezetét, melyet Ládbesenyő Község Önkormányzata 

és a Ládbesenyői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete kötött. A 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLSSIX. Törvény 80. §-a alapján Ládbesenyő 

Község Önkormányzata és a Ládbesenyői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 

együttműködésük szabályait megállapodásban kell hogy rögzítsék. Részt vett a 

kisebbségi önkormányzat ülésén, ahol az együttműködési megállapodást jónak 

tartották. Kéri a képviselőket, hogy tegyék meg javaslatukat, véleményüket a 

megállapodással kapcsolatban.  

 

Tóth Gellért alpolgármester jónak tartja, úgy gondolja, hogy az együttműködéssel 

kapcsolatosan a főbb dolgok leszabályozásra kerültek. 

 

Ifj. Tóbiás György képviselő: Elfogadásra javasolja.  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 „igen „szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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                                 Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                 71/2012. (VI.28.) HATÁROZATA   

                                 Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete és a  

                                 Ládbesenyői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő- 

                                 testülete együttműködési megállapodást kötnek. Az  

                                 együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   

 

                                  Felelős:     Polgármester 

 

                                  Határidő:  azonnal 

 

Fedor Attila polgármester elmondja, hogy a Pince sor felé vezető út lekövezéséről 

már beszéltek a képviselők. Megérkezett az árajánlat, melyet a VIATERM KFT. adott.  

Az is fontos, hogy az árok is ki legyen mélyítve, mert az eső miatt feltöltődött 
iszappal. Géppel meg kell kicsit szedni és ezután lehet lekövezni. A VIATERM KFT. 

árajánlata 300.000.-Ft.  

 

Tóth Gellért alpolgármester: Az árajánlat megfelelő. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

                                   Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                   72/2012. (VI.28.) HATÁROZATA   

                                   Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

                                   Határozott, hogy a VIATERM KFt. ajánlatát elfogadja.  

                                   A Pince sor felé vezető út kövezésére bruttó 300.000.-Ft. azaz:  
                                   Háromszáz-ezer forint összeget elkülönít. 

                                   Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést a VIATERM  

                                   Kft.-vel kösse meg. 

 

                                   Felelős:    Polgármester 

 

                                   Határidő: azonnal 

 

    

Fedor Attila polgármester: Andrástanyán a közterületeken néhány helyen régi autó, 

lakókocsi, járólapok vannak elhelyezve. Jegyző úrral felkutattuk, hogy kik a 

tulajdonosok, és felszólítottuk, hogy távolítsák el ezeket az eszközöket.  

Elmondja, hogy a kultúrházban nagyon fontos lenne a vízhálózat és a szennyvízhálózat 

átvizsgálása és a rákötése, valamint illemhelyek kialakítása a régi mosdók helyén. 

A színpadon lévő öltözőket is ki kell takarítani, hogy a rendeltetésének megfelelően 
lehessen használni. Úgy gondolja, hogy a „Nagytermet” azért is fontos felújítani, mert 

bármilyen nagyobb létszámú rendezvényt csak ott lehet megtartani.  
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Gór Gyula képviselő: Megoldást kellene keresni a felvizesedésre és a penészedés 

megszüntetésére is.  

 

15.00 órakor megérkezett Szaniszló János Szendrő Város Polgármestere. 

 

Fedor Attila polgármester: Köszöntötte Szaniszló János Polgármester Urat és 

elmondta, hogy a mai testületi ülésre azért hívta meg, hogy beszélgetés szinten 

kerüljön sor az önkormányzati hivatalok 2012. januártól várható átszervezésére.  

Ládbesenyő község jelenleg még csak tárgyalásokat, megbeszéléseket folytat a 

környező településekkel, de felvetődött annak a gondolata is, hogy esetleg Szendrőhöz 

csatlakozna az Önkormányzat. 

 

Szaniszló János Polgármester: Köszönettel vette a meghívást és elmondja, hogy 

sajnos még semmilyen konkrét dologban nem tudnak állást foglalni, hiszen jelenleg 
sok minden nem tisztázott az önkormányzatok terén. Mint elvi lehetőséget nem zárja 

ki, hogy a szendrői önkormányzat hivatala lássa el a ládbesenyő hivatali feladatokat. 

Úgy gondolja, hogy a közel jővőben több minden tisztázódik és talán a nyári 

szabadságolások után már konkrét dolgokról is tudnak tárgyalni.  

 

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

befejezettnek nyilvánította.  

 

 

 

 

                                                               K.m.f.t. 

 

 
 

 

                   Fedor Attila                                                   Dr. Takács András 

                    Polgármester                                                       Körjegyző 
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