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J E G Y Z Ő K Ö NY V 

 

 

Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. augusztus 

30. napján megtartott soron következő nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  Fedor Attila                                  polgármester 

   Tóth Gellért                                             alpolgármester 

                                 Gór Gyula képviselő 

                                 Ifj. Tóbiás György                                   képviselő  

             Tóth János                                                képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal van jelen: 

   Hornyákné Szilasi Melinda   körjegyző 
   Gór Gyuláné               jegyzőkönyvvezető 

                                 Gór Katalin                                              pályázatíró referens  

 

Meghívott:              Dr. Takács András                                   volt körjegyző  

 

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 tárgyalja. A 

képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és a napirendi pontokat az 

alábbiak szerint tárgyalja. 

 

Napirendi pontok: 

 

1.Tájékoztató a közművelődés helyzetéről. 
    Előadó: Szemán Tiborné könyvtáros 

 

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt  

    Testületi ülés óta végzett munkáról. 

    Előadó:   Polgármester 

 

3. Tájékoztató az Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetésének teljesítésérő l. 

    Előadó:   Polgármester    

      

4. Szociális segélykérelmek elbírálása. 

    Előadó:  igazgatási előadó 

 

5. Indítványok, javaslatok. 
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Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. napirendi pont tárgyalása:  

 

    Tájékoztató a közművelődés helyzetéről. 

    Előadó: Szemán Tiborné könyvtáros  

 

Szemán Tiborné könyvtáros elmondja, hogy több alkalommal vettek részt a 

ládbesenyői gyermekek a község rendezvényein, ahol szépen szerepeltek. Volt öregek 

napja, karácsonyi műsor, gyereknap, falunap és egynapos ugráló vár. A gyerekek 

nagyon szeretnek a könyvtárba járni, de inkább a kisebb korosztály. Szívesen vesznek 

részt bármilyen foglalkozáson, rajzokat készítenek, színeznek, báboznak. Többen 

internet hozzáférése miatt is ellátogatnak. Sajnos csak egy számítógép működik 
megfelelően. Vannak olyan gyerekek, akiknek a házi feladat elkészítéséhez is 

szükségük van számítógépre. A részvétel alkalmanként általában 20-24 fő. Több 

kötelező olvasmányt is meg tudtunk vásárolni a könyvtár részére, aminek nagyon 

örültünk. Elmondja, hogy inkább szabadidős délutánoknak nevezni az 

összejöveteleket. Sajnos a munkahelyén is több elfoglaltsága van, és főiskolára is jár, 

de mindenképpen szeretné folytatni a könyvtáros tevékenységét.  

 

Fedor Attila polgármester: Megköszöni a tájékoztatást és elmondja, hogy a 

könyvtárban nagyon régen volt leltár, ezért javasolja a leltár elkészítését.  

 

Szemán Tiborné könyvtáros: Természetesen a leltár készítése megtörténik. Kérdése, 

hogy a községben lesz e valamilyen program az önkormányzat szervezésében, ahol 

esetleg a községben élő gyermekek kisebb verssel, szerepléssel készülhetnek. 

 
Fedor Attila polgármester: Igen Október végén szeretne egy öregek napját 

megrendezni.  

 

Szemán Tiborné könyvtáros: Sajnos a könyvtár épületében ihatatlan a csapi víz, 

mivel nagyon kevés a fogyasztás. Ezért kéri, hogy az önkormányzat megfelelő 

ivóvízről gondoskodjon.  

 

Ládbesenyő Község önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a 

közművelődésről szóló tájékoztatót.  

 

2. napirendi pont tárgyalása: 

 

    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt 

    testületi ülés óta végzett munkáról. 

    Előadó:   Polgármester 
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Fedor Attila polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, az elmúlt képviselő-

testületi ülés óta eltelt időszakban végzett tevékenységekről. 

- Elmondja, hogy Diczházi Nándor falugondnok beiskolázása elkezdődött, 

minden héten szerdai napon fog részt venni Miskolcon egy képzésen, amely 40 

kredit pontot fog jelenteni számára. 

- A kulturház épületében a víz és szennyvíz elvezetéséhez a munkálatok 

elkezdődtek, folyamatosan haladnak vele. 

- Az Andrástanyán lévő ravatalozó épületén elvégezték a közmunkások a 

helyreállítási munkálatokat. A kijavítási munkák megtörténtek az állagmegóvás 

miatt. Az ajtó lefestése megtörtént. 

- A földbérleti szerződések felülvizsgálata megtörtént, volt aki október 31-ig kért 

haladékot a bérleti díj befizetésre. 

- Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy kérelmet nyújtottak be a Munkaügyi 
Központ vezetőjéhez, hogy szeptember hónaptól még egy közmunkás 

felvételére kerüljön sor. A kérelmet elbírálták és 1 fő közmunkás dolgozhat a 

község területén  szeptember 1-től.  

- Elkészítették a 2013. évre szóló Start munkapályázatát, melyben 10 főt 

szeretnének alkalmazni a földutak rendbetételére és a csapadékvíz elvezetésére. 

 

Tóth János képviselő: Elmondja, hogy a kulturház víz és szennyvíz bekötési 

munkálatai folyamatosan történnek, a szennyvíz rákötése megtörtént. A szomszéd 

tulajdonos Novák Lajos hozzájárult a rákötéshez, az volt a kérése, hogy az 

önkormányzat kerítse el a felé eső részt.  

 

Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: A víziközmű társulat megszüntetése 

folyamatban van, sajnos még a NAV. igazolása nem érkezett meg, ezért a cégbírósági 

bejegyzés nem lehetséges a megszüntetésről. A felszólításokat kiküldtük azoknak a 
lakosoknak, akik az LTP. szerződés szerinti összeget nem teljesítették. Néhányan 

érdeklődtek a fizetési lehetőségről az önkormányzattól, voltak, akik részletfizetést 

szeretnének kérni.  

 

Fedor Attila polgármester: Javasolja a részletfizetés engedélyezését, de csak ebben az 

évben. 

 

Fedor Attila polgármester, elmondja, hogy a gyermekorvosi feladatokat ellátó 

RAHIMI-MED Egészségügyi Szolgáltató KFT. között létrejött szolgáltatási szerződés 

augusztus 31. napjával megszűnik. A gyermekorvos jelezte az önkormányzat felé, 

hogy az Edelényi Önkormányzat meghosszabbította a szerződését ezért továbbra is 

eltudja látni a Ládbesenyői körzetet is. Kéri, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg és 

a szolgáltatási szerződést továbbra is kösse meg vele.  

 

Gór Gyula képviselő: Javasolja a szerződés megkötését, ugyanis a házi 
gyermekorvosi ellátás biztosítását meg kell oldani. 
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Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                      86/2012.(VIII.30.) 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. szeptember 01. napjától  

                                      határozatlan időre szól. 

                                      A megbízás díja: Bruttó: 20.000 Ft/ ellátási hónap.  

                                       

                                      Határidő:    folyamatos 
 

                                      Felelős:        Fedor Attila  polgármester 

 

 

3./ napirendi pont tárgyalása: 

 

     Tájékoztató az Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetésének teljesítéséről. 

      Előadó:  polgármester 

 

Fedor Attila polgármester, minden képviselő megkapta a 2012. évi költségvetés I. 

féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót, melyben részletes szöveges tájékoztató, 

szöveges indoklás és táblázatba foglalt számszaki kimutatás található. Kéri a 

kérdéseket, véleményeket ezzel kapcsolatban. 

 
Tóth Gellért alpolgármester: Jónak tartja, átlátható és ezek már kész tények. 

Elfogadásra ajánlja.  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag elfogadta az 

Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót. 

 

4./ napirendi pont tárgyalása: 

 

      Szociális segélykérelmek elbírálása. 

       Előadó:   Igazgatási előadó 

 

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

 

 

5./ napirendi pont tárgyalása: 
 

     Indítványok, javaslatok. 
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Fedor Attila polgármester: Ismerteti a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás előterjesztését, melyben arról tájékoztatják 

az önkormányzatot, hogy a társulás gazdálkodásához szükséges egy új 841382 

területfejlesztési és területrendezési területi feladatokra szóló szakfeladat felvétele, 

melyet kértek a képviselő-testület, következő ülésén elfogadni. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

                                     Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                     87/2012.(VIII.30.) HATÁROZATA 

 

                                     Tárgy: A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési                      

                                     Önkormányzati Társulás gazdálkodására vonatkozó új             
                                     szakfeladat jóváhagyása. 

 

                                     Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

                                     elfogadta Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési   

                                     Önkormányzati Társulás gazdálkodásához szükséges új 841382   

                                     területfejlesztési és területrendezési területi feladatokra –   

                                     szakfeladat felvételét.  

                                     Ennek megfelelően a Társulási Megállapodás 3.6 pontja  

                                     kiegészül. 

                                     Törvényi hivatkozás: 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet. 

 

                                     Határidő:   azonnal. 

                                     Felelős:      Fedor Attila polgármester 

 
Fedor Attila polgármester: Ismerteti Edelény Város Polgármesterének levelét, 

melyben megküldték a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv jóváhagyására 

szóló előterjesztési mintát. Kérik az Esélyegyenlőségi Terv képviselő -testület elé 

terjesztését. 

 

Tóth János képviselő:  Javasolja az Intézkedési Terv jóváhagyását. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

                              Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                       88/2012. (VIII.30.)HATÁROZATA 

                 Tárgy Edelény Város Közoktatási Esélyegyenlőségi   

                 Intézkedési Terve felülvizsgálatáról 

 

                Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-  

                 testülete Edelény Város Közoktatási Esélyegyenlőségi  
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                 Intézkedési Tervét felülvizsgálta.  

 

                 Képviselő-testület a felülvizsgált Edelény Város   

                 Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet - a  

                 határozat mellékleteként -   j ó v á h a g y j a. 

 

                 Edelény Város Közoktatási Esélyegyenlőségi  

                 Intézkedési Terve 2012. szeptember 1. napján lép   

                 hatályba. 

 

                  Határidő:  azonnal, illetve 2012. szeptember 01. 

                  Felelős:    polgármester 
 

Fedor Attila polgármester: Minden évben az önkormányzat támogatja az iskolába 

induló gyermekeket. Ebben az évben is javasolja az iskolakezdési támogatás 

megbeszélését. Elmondja, hogy az általános iskolába járó gyermekek 1000.-Ft/hó 

bérlet térítésben is részesültek, melyet szintén továbbra is javasol. 

 

Tóth Gellért alpolgármester: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermekek részére egy évben kétszer törvény erejénél fogva egyszeri 

kifizetést kell eszközölni. Javasolja, hogy legalább 10.000.-Ft-ot a gyermekvédelmi 

kedvezményben nem részesülő tanulók is kaphassanak. A bérlettérítéssel is egyetért. 

 

Ijf. Tóbiás György képviselő: Igen jónak tartja a felvetést, javasolja mindkettőt 

elfogadásra.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:  

 

                                     Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                     89/2012.(VIII.30.) HATÁROZATA 

                                     Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy  

                                     határozott, hogy az általános és középiskolába járó nappali   

                                     rendszerű oktatási intézménybe beiratkozott tanulók, és a  
                                     felsőoktatási intézménybe tanulmányokat folytató rendszeres   

                                     gyermekvédelmi kedvezménybe nem részesülő tanulók, 

                                     10.000.-Ft/fő azaz: Tízezer forint egyszeri beiskolázási       

                                     támogatást kapjanak. 

 

                                     Középiskolába és felsőoktatási intézményben tanuló diáknak a           

                                     beiskolázási támogatás csak iskolalátogatási bizonyítvány              

                                     ellenében fizethető ki. 

 

Határidő:     szeptember 30. 

 

Felelős:         polgármester 
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                                    Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                    90/2012.(VIII.30.) HATÁROZATA 

                                    Ládbesenyő Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy  

                                    határozott, hogy a ládbesenyőben állandó lakóhellyel      

                                    rendelkező általános iskolás korú gyermekeknek 2012.  

                                    szeptember hónaptól – 2013. június hónappal bezárólag  

                                    átvállalja az utóbusz bérlet térítését: 1000.-Ft/ gyermek, azaz: 

                                    tanulónként egyezer forintot fizet a szülőnek. 

                                    Kivételt képez, aki nem jár rendszeresen iskolába, vagyis a  

                                    családi pótlék szüneteltetése megtörtént.  

                                                             

                                    Határidő:  2012. szeptember 6. ill. folyamatos 

 
                                    Felelős:    Fedor Attila polgármester 

 

 

Fedor Attila polgármester: A települési rendezési terv elkészíttetéséről kellene 

tárgyalni, hiszen a jelenlegi rendezési terv alapján nem lehet belterületen üzemet 

létesíteni, és mint tudjuk, van rá igény.  

 

Dr. Takács András köszöni a meghívást a képviselő-testületi ülésre és tájékoztatást 

ad arról, hogy Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző asszonnyal már felkeresték a 

Régió Kft.-t. Miskolcon és ajánlatot kértek a települési rendezési terv elkészítésére. 

Ismerteti az ajánlatot.  

 

Tóth Gellért alpolgármester: Úgy gondolja, hogy máshonnan is kell kérni a terv 

elkészítésére ajánlatot. 
 

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                                               Hornyákné Szilasi Melinda 

                    Polgármester                                                      Körjegyző  
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