
J E G Y Z Ő K Ö NY V 

 

 

Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. július 31. 

napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  Fedor Attila                                  polgármester 

   Tóth Gellért                                             alpolgármester 

                                 Gór Gyula képviselő 

             Tóth János                                                képviselő 

 

Igazoltan van távol:  ifj. Tóbiás György                                képviselő 

 

Tanácskozási joggal van jelen: 

   Dr Takács András     körjegyző 
   Gór Gyuláné               jegyzőkönyvvezető 

                                 Hornyákné Szilasi Melinda                     gazdálkodási előadó  

                                 Gór Katalin                                              pályázatíró referens  

 

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

határozatképes, mivel 4 képviselő megjelent. Javasolja a képviselőtestületnek, hogy a 

napirendi pontokat a meghívóban kiküldöttek szerint tárgyalja. A képviselőtestület a 

javaslatot egyhangúlag elfogadta és a napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalja. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Tájékoztató az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. 

    Előadó: polgármester 

 
2. Szociális segélykérelmek elbírálása. 

    Előadó:  igazgatási előadó 

 

3.  Indítványok, javaslatok 

         

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. napirendi pont tárgyalása:  

 

    Tájékoztató az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. 

    Előadó: polgármester  

 

 

Fedor Attila polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, az elmúlt képviselő-

testületi ülés óta eltelt időszakban végzett tevékenységekről. 



- Elmondja, hogy a július 14-én megrendezett falunap költsége 790.210.-Ft volt. 

A falunappal kapcsolatban semmilyen negatív visszajelzést nem kaptunk, 

nagyon jónak mondható. A kistérségi hivatal felé sikerült az elszámolásokat 

lerendezni. 

- Utánfutó vásárlása is megtörtént, amit a képviselő-testület megszavazott. 

Elmondja, hogy a kölcsönadásról gondolkodjon a képviselő-testület, ugyanis 

igények még nem, de valószínű, hogy lesznek a lakosok részéről.  

- A pince felé vezető út lekövezése, rendbetétele szintén megvalósult. 

- Fűnyíró vásárlására is sor került, amivel a közmunkások már dolgoznak. 

- Megtörtént a faluközpontban a végleges villanylekötése, amire a falunapi 

programok miatt volt szükség. 

- Elmondja, hogy a ládbesenyői gyermekeket, akik szerepeltek a falunapon 15 fő, 

mozi látogatással jutalmaztuk.  

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Kulturházban nincsenek székek, ezért 

nagyon szükségessé vált, hogy kb. 50 db-ot vásároljon az önkormányzat. Jelenleg a 
Praktikerben kedvezményes áron vannak irodai székek. Javasolja a megvásárlását. 

 

Tóth Gellért alpolgármester: Mindenképpen vásárolni kell székeket, hiszen a 

rendezvények alkalmával szükség van rá.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

                                   Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                   73/2012.  (VII.31.) HATÁROZATA 

                                Ládbesenyő község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

                         úgy határozott, hogy 50. db irodai széket vásárol, 200.000.-Ft, 

                                   azaz: Kettőszáz-ezer forint összegben. 

                                   
                                   Felelős: polgármester  

 

                         Határidő:  azonnal. 

 

Dr. Takács András körjegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy néhány nappal 

ezelőtt részt vett a faluszövetség közgyűlésen, Berekfürdőn. A járások és a közös 

hivatalok kialakításával kapcsolatban került megrendezésre. Elmondja, hogy még 

mindig nincs letisztulva a közös hivatalok kialakítása és a járások feladatai sem. A 

feltett kérdésekre konkrét válaszokat nem kaptak. Október végére ígértek végleges 

választ. A már megjelent 174. Kormányrendelet 92 egyéb kormányrendeletet fog 

módosítani. Annyit tudunk, hogy kevesebb lesz a finanszírozás. Jelenleg a várakozó 

álláspont a jellemző. 

 

2./ napirendi pont tárgyalása: 

 
     Szociális segélykérelmek elbírálása. 

     Előadó:   igazgatási előadó 



 

A napirend tárgyalása zárt ülésen történik, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

3./ napirendi pont tárgyalása: 

 

     Indítványok, javaslatok. 

 

Fedor Attila polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Dr. Takács András 

körjegyző Úr köztisztviselői jogviszonya a 70. életév betöltése miatt 2012 augusztus 7 -

én törvény erejénél fogva megszűnik. Kéri ennek a tudomásul vételét. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul veszi és az alábbi határozatot hozta: 

 

                                Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                74/2012.  (VII.31.) HATÁROZATA 

                             Ládbesenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 

                                veszi, hogy Dr. Takács András körjegyző köztisztviselői  

                                jogviszonya a 70. életév betöltése miatt, 2012. augusztus 7-én 

                                törvény erejénél fogva megszűnik.  

 

                                Határidő:   2012. augusztus 7. 

 

                                Felelős:       Polgármester 

 

 

Fedor Attila polgármester, minden képviselő megkapta a VIATERM Kft. árajánlatát, 

ami a Kultúrház vizesblokk gépészeti munkáira készült. Kéri a képviselőket 

szíveskedjenek véleményüket elmondani.  
 

Tóth Gellért alpolgármester: Az árajánlatot megfelelőnek tartja, tételesen kimutatásra 

kerültek a munkálatok. Javasolja elfogadásra. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul veszi és az alábbi határozatot hozta: 

 

                                Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                75/2012. (VII.31.) HATÁROZATA 

                             Ládbesenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

                                határozott, hogy Viaterm Kft. (2120 Dunakeszi, Alagi major 

                                068/12 hrsz.) által, a Ládbesenyő Kulturház vizesblokk                                  

                                gépészeti munkáira megküldött árajánlatát elfogadja. 

                                Az árajánlat bruttó összege: 902.142.-Ft, azaz: Kilencszáz- 

                                kettőezer-száznegyvenkettő forint.   
                                Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 



                                Határidő:  folyamatos. 

 

                                Felelős:      Polgármester 

 

Fedor Attila polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Edelény Város 

Polgármestere megküldte a közoktatási Intézményfenntartó Társulás településeinek a  

Társulási Megállapodások módosításának elfogadására az egységes szerkezetű 

Társulási Megállapodásokat. Kérik az előterjesztésben foglaltak alapján az 

előterjesztés megtárgyalását és határozattal való elfogadását. Ismerteti az 

előterjesztést. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

76/2012.(VII.31.) HATÁROZATA 

Tárgy: Az óvodai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás 

létrehozásáról és működési szabályairól szóló „Társulási Megállapodás” 

módosításáról  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai 

feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás létrehozásáról és 

működési szabályairól szóló „Társulási Megállapodás” 2012. 

szeptember 1-jével  való módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

1. A Társulási Megállapodás bevezető részének szövegtartalmából 
„Szuhogy” szövegrészt törli.   

2. A Társulási Megállapodás 2. pont „A társulás tagjainak neve, 

székhelye” 2.5 pontjában szereplő „Horváth Róbert” szövegrész 

helyébe „Fedor Attila” szövegrész lép.  

3. A Társulási Megállapodás „6. A társulás célja, tevékenységi köre” 

pontjában a  

a) „nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás”  szövegrész 

helyébe a „nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás” szövegrész lép, 

b) a „682002” szövegrész helyébe a „680002” szövegrész lép. 

4.  A Társulási Megállapodás 10. pont „A közös fenntartással kapcsolatos 
feladat- és hatáskörök” a) pontjának szövegtartalmából „Szuhogy és” 

szövegrészt törli.  

5. Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2012. 

szeptember 1. napjától hatályos „Társulási Megállapodás”-t a 

határozat 1. mellékleteként jóváhagyja.  

  



Határidő:      azonnal. 

 

Felelős:        polgármester 
 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

77/2012.(VII.31.) HATÁROZATA 

Tárgy: Az általános iskolai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás 

létrehozásáról és működési szabályairól szóló „Társulási Megállapodás” 

módosításáról  

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános iskolai 

feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás létrehozásáról és működési 

szabályairól szóló „Társulási Megállapodás” 2012. szeptember 1-jével  való 

módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 
1. A Társulási Megállapodás bevezető részének szövegtartalmából „Szuhogy” 

szövegrészt törli.   

2. A Társulási Megállapodás 2. pont „A társulás tagjainak neve, székhelye” 2.5 

pontjában szereplő „Horváth Róbert” szövegrész helyébe „Fedor Attila” 

szövegrész lép.  

3. A Társulási Megállapodás „6. A társulás célja, tevékenységi köre” 

pontjában 

a) a „nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 

iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)” szövegrész helyébe 

„nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam)” szövegrész lép, 

b) a „nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 

iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)” szövegrész helyébe 

„nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyam)” szövegrész lép, 

c) a „nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése”  

szövegrész helyébe „nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése” 

szövegrész lép, 

d) a „nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai 

tanulószobai nevelése” szövegrész helyébe „nemzetiségi tanulók 

általános iskolai tanulószobai nevelése” szövegrész lép, 

e) a „682002” szövegrész helyébe a „680002” szövegrész lép. 

4. Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2012. 

szeptember 1. napjától hatályos „Társulási Megállapodás”-t a 

határozat 2. mellékleteként jóváhagyja. 



Határidő:  azonnal 

 

Felelős:  polgármester, jegyző 

 

 

Fedor Attila polgármester: Ismerteti Molnár István Edelényi lakos levelét, 

melyben azzal a kéréssel fordul az Önkormányzathoz, hogy az 

önkormányzat tulajdonát képező 78/31. hrsz. Alatt lévő 0,2902 m2 5,54 

Ak. értékű területet meg szeretné vásárolni. Kéri a képviselő-testület 

véleményét. 

 

Tóth Gellért alpolgármester: Javasolja a terület eladását, az 

önkormányzatnak nincs lehetősége a megművelésére. 

 

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

 

                                Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                78/2012. (VII.31.) HATÁROZATA 

                             Ládbesenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

                                határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 78/31. hrsz.-ú 

                                0,2902 m2 5,54 AK. értékű területet eladásra kijelöli. 

 

                                Határidő:       folyamatos 

 

                                Felelős:           Polgármester 

 

Fedor Attila polgármester: Ismerteti a FŐNIX-FÜRED Tanácsadó és Szolgáltató Bt. 

megkeresését, melyben továbbképzés szervezéséről értesítik az önkormányzatot. A 
továbbképzés a tanya- vagy falugondnoki feladatokat ellátó személyeknek történik. A 

nevezett személyeknek gyűjteni kell a törvény szerint előírt kredit pontokat, szociális 

továbbképzések teljesítésével. Javasolja, hogy a falugondnok vegyen részt a három 

napos tanfolyamon. A tanfolyam ára 28.000.-Ft/fő.  

 

Gór Gyula képviselő: A saját érdekében is részt kell venni a falugondnoknak a 

továbbképzésen. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

                                Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                79/2012. (VII.31.) HATÁROZATA 

                             Ládbesenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

                                határozott, hogy kéri a polgármestert, hogy kötelezze Diczházi 
                                Nándor falugondnokot a továbbképzésen való részvételre.  

                                A továbbképzés árát, 28.000.-Ft-ot azaz: Huszonnyolcezer forintot 



                                a képviselő-testület biztosítja. 

 

                                Határidő:    2012. szeptember 13. 

 

                                Felelős:        Polgármester 

 

Fedor Attila polgármester: Elmondja, hogy Hermann Jánosné ládbesenyői lakos 

megkereste, abban az ügyben, hogy jelenleg albérletben lakik a fiával, de az albérletet 

augusztus 15. napjával el kell hagyniuk. Kérdése, hogy a Ládbesenyő, Rákóczi út. 49. 

szám alatti önkormányzati lakást albérletbe az önkormányzat kiadná e részükre. 

Tájékoztatja a testületet, hogy Novák József volt egykori tulajdonos  szeretné 

megvásárolni a nevezett lakóingatlant. Kéri a képviselő-testület véleményét, javaslatát. 

 

Tóth Gellért alpolgármester: Célszerűbb lenne eladni.  

 
Fedor Attila képviselő: Az önkormányzatnak nincs lehetősége arra, hogy felújítsa, 

albérlet kiadására nem alkalmas az épület. Ő is az eladást javasolja. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy döntött, 

hogy az Önkormányzat tulajdonát képező Ládbesenyő, Rákóczi út. 49. szám alatti 

lakóházat albérletbe nem adja ki.  

 

Fedor Attila polgármester elmondja, hogy a Települési rendezési tervet felül kellene 

vizsgáltatni, ugyanis több szempontból sem megfelelő, elavult. 

 

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

hogy a Ládbesenyői Víziközmű Társulat kimondta megszűnését, a cégbíróság az 

eljárást felfüggesztette, addig amíg a NAV. ki nem adja az igazolást, arról, hogy a 

társulatnak nincs köztartozása. A NAV-nál megsürgettük az eljárást. Amikor a 
cégbíróság a végzést megküldi az Önkormányzat részére, akkor van lehetőség a még 

meglévő LTP. szerződések megszüntetésére. 

 

Fedor Attila polgármester, kéri a körjegyző Urat, hogy azokat a személyeket, akik 

még nem fizették meg az LTP. szerződés szerinti összeget, szíveskedjen felszólítani.  

 

Dr. Takács András körjegyző: Néhány szóban feleleveníti a Körjegyzőségnél töltött, 

köztisztviselői munkásságát, megemlékezve a negatív és pozitív dolgokról. Többnyire 

jó dolgokról tesz említést és kéri a képviselő-testületet, hogy továbbra is Ládbesenyő 

Község fejlődésén munkálkodjanak. Köszönetet mond a kolléganőknek, akikkel együtt 

dolgozott. 

 

Fedor Attila polgármester megköszöni a Körjegyző Úr munkáját és a nyugdíjas 

évekre minden jót kíván. 

 



A 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 

 

 
        

 

 

 

     

 

      

  

   

 
       
         

 

  

 

 

     

                                   

 

 
    

 

 

 

 
 

 

                                 

   

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


