
 1 

J E G Y Z Ő K Ö NY V 

 

 

Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. szeptember 

28. napján megtartott soron következő nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  Fedor Attila                                  polgármester 

   Tóth Gellért                                             alpolgármester 

                                 Ifj. Tóbiás György                                   képviselő  

             Tóth János                                                képviselő 

 

Igazoltan van távol:    Gór Gyula                                           képviselő  

 

 

Tanácskozási joggal van jelen: 
   Hornyákné Szilasi Melinda   körjegyző 

   Gór Gyuláné               jegyzőkönyvvezető 

                                 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 a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és 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 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, a kulturház épületében a víz és szennyvíz elvezetéséhez a 

munkálatok elkezdődtek, folyamatosan haladnak vele. A közmunkások is 

besegítettek a karbantartási munkákba. Az elkövetkezendő héten érkezik a 

villanyszerelő, aki a villamosságot is átnézi és ahol szükséges a vezetékeléseket 

is elvégzi. Azért is fontos az épület mihamarabbi rendbetétele, hiszen szeretne 

az önkormányzat öregek napját és szüreti bált is rendezni.  

- Elmondja, hogy a körjegyzőasszony folyamatosan küldi a felszólításokat az 

elmaradt LTP. nem fizetőinek. 

- A településrendezési terv elkészíttetéséről kellene határozatot hozni, mivel a 

község nem rendelkezik településrendezési tervvel. Tárgyalásokat folytattak és 

a körjegyzőség két településén is fontos lenne a terv elkészítése. Persze ha 

mindhárom településnek egy cég készíti el, akkor kevesebbe kerülne. 
 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                      94/2012.(IX.28.) HATÁROZATA 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

                                      határozott, hogy Ládbesenyő Község településrendezési  

                                      tervét elkészítteti. 

                                      Megbízza a polgármestert a rendezési tervvel kapcsolatos 

                                      tárgyalások lefolytatására, valamint felhatalmazza az  

                                      ismertetett árajánlat szerinti vállalkozási szerződés  

                                      megkötésére a RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki Tervező  
                                      Kft.-vel (3530 Miskolc, Papszer u. 20.)  

 

                                      Határidő:    folyamatos 

 

                                      Felelős:        polgármester   

 

 

2./ napirendi pont tárgyalása: 

 

      Szociális segélykérelmek elbírálása. 

       Előadó:   Igazgatási előadó 

 

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

 

 
3./ napirendi pont tárgyalása: 
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     Indítványok, javaslatok. 

 

 

Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 

falugondnoknak 2011. január 1. napjától jogszabályban előírt formanyomtatványon 

kell a tevékenységnaplót vezetni. A tevékenységnapló 9. oszlopa az ellátott általi 

aláírást tartalmazza. Az 1/2000. (I.7.) SZ.CS.M. rendelet változásai alapján a fenntartó 

dönthet arról, hogy a falu-, illetve tanyagondnoktól elvárja-e, hogy az aláírás oszlopot 

is kitöltesse az ellátottakkal, vagy sem. Kéri a testületet, hogy döntsön az említett 

tevékenységről.  

 

Tóth Gellért alpolgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület tekintsen el a 

tevékenységnapló 9. oszlopának vezetésétől. 

 

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

 

                                    Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                    95/2012.(IX.28.) HATÁROZATA 

                                    Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

                                    döntött arról, hogy mint Ládbesenyő község falugondnoki 

                                    szolgálatának fenntartója eltekint a tevékenységnapló 9. oszlopa 

                                    - mely az ellátott általi aláírást tartalmazza, - vezetésétől. 

                                   A település falugondnoka 2011. január 1. napjától jogszabályban  

                                    előírt formanyomtatványon köteles a tevékenységnaplót vezetni.  

                                    A tevékenységnapló 9. oszlopa az ellátott általi aláírást  

                                    tartalmazza. Az 1/2000. (I.7.) SZ.CS.M. rendelet változásai  

                                    alapján a fenntartó dönthet arról, hogy a falu-, illetve  

                                    tanyagondnoktól elvárja-e, hogy az aláírás oszlopot is kitöltesse  
                                    az ellátottakkal, vagy sem.  

 

                                    Határidő:     azonnal 

                                   

                                    Felelős:         polgármester 

 

 

Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2013 évi tájékoztató 

csomagja még nem érkezett meg, de valószínű, hogy a napokban megjelenik a 

pályázat. Kéri, hogy a képviselő-testület hozzon döntést arról, hogy a következő 

tanévben is kíván e csatlakozni az ösztöndíj pályázatban való részvételre. 

 

Ifj.Tóbiás György képviselő: Javasolja, hogy ha a pályázat kiírásra kerül, az 

önkormányzat mindenképpen írja alá a csatlakozási nyilatkozatot.   
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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 

                                    96/2012.(IX.28.) HATÁROZATA 

                                    Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete kíván  

                                    csatlakozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  

                                    Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához. 

 

                                    Határidő:   2012. október 30. 

 

                                    Felelős:       polgármester 

 

  
Fedor Attila polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a kultúrház (kiadó) 

helyiségébe szeretne vásárolni konyhabútort, ha rendezvények vannak, 

rendeltetésszerűen lehessen használni a helyiséget. 

 

Tóth János képviselő: Elmondja, hogy az önkormányzat hivatali épületében és az 

orvosi rendelőben megvizsgálták a fűtésrendszert, mivel kezdődik a fűtési szezon. A 

hivatalban elkezdődhet a fűtés, kisebb karbantartási munkákat kell elvégezni. Az 

orvosi rendelőben viszont, tágulási tartályt kell cserélni, kitisztítani a rendszert, és a 

biztonsági szelep sem megfelelően működik.  

 

Fedor Attila polgármester: Az orvosi rendelőben minél hamarabb el kell végezni a 

karbantartási munkákat.   

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  

 

 

        

 

 

 
     
 


