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J E G Y Z Ő K Ö NY V 

 

 

Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. október 25. 

napján megtartott soron következő nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  Fedor Attila                                  polgármester 

                                Gór Gyula                                                 képviselő  

   Ifj. Tóbiás György                                    képviselő  

             Tóth János                                                képviselő 

 

Igazoltan van távol:    Tóth Gellért                                        alpolgármester 

 

 

Tanácskozási joggal van jelen: 
   Hornyákné Szilasi Melinda   körjegyző 

   Gór Gyuláné               jegyzőkönyvvezető 

                                 Gór Katalin                                              pályázatíró referens  

 

Meghívott:              Kaczvinszki Norbert                                Bűnügyi osztályvezető  

 

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 község közbiztonságának a helyzetéről. 
      Előadó  Bűnügyi osztályvezető 

    

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt  

    testületi ülés óta végzett munkáról. 

    Előadó:   Polgármester 

 

3. Javaslat az öregek napja és a télapó ünnepség megrendezésére. 

    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 község közbiztonságának a helyzetéről. 

    Előadó:   Bűnügyi osztályvezető 

 

Kaczvinszki Norbert bűnügyi osztályvezető és egyben kapitányságvezető helyettes is 

elmondja, hogy Ládbesenyő község a csendesebb községek közé tarozik. 2011 és 

2012. évben is nagyon kevés bűncselekmény történt. 2011-ben 11 és 2012. évben is 11 

bűncselekményt regisztráltak. Inkább falopások, ittas vezetés és kisebb lopások 

történtek. A kollégák folyamatosan járőröznek a község területén, mivel közel 

helyezkedik el Edelény városhoz Ládbesenyő.  

Az edelényi rendőrkapitánysághoz 17 település tartozik, a járőrözés 2 fővel történik. 

Járőreink ezért a távolabb eső településeket ritkábban látogatják. A problémásabb 
falvakban kell a rendőrök jelenléte.  

Elmondja, hogy a körzetes rendőr minden hónap első keddjén látogat el 

Ládbesenyőbe, bárkinek van problémája, felvetése az önkormányzat hivatalában 

megtalálja a kollégát. Bármilyen nagyobb volumenű rendezvény van a faluban azt 

időben kéri a rendőrkapitányság bejelenteni.    

Úgy gondolja, vázlatokban elmondta a községgel kapcsolatos információkat, várja a 

kérdéseket a képviselő-testület tagjaitól.  

 

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

nagyobb rendezvény volt a községben a júliusi falunap, ahol kisebb incidens 

alkalmával, szinte néhány percen belül megjelentek a járőröző rendőrök. Egyébként 

egész nap jelenlétükkel biztosították a rend fenntartását. Elmondja, hogy 2011.évben 

az önkormányzat erdejében fakitermelés történt, sajnos akkor tapasztaltak falopást.  

 
Kaczvinszki Norbert bűnügyi osztályvezető 16.30 perckor távozik az ülésteremből. 

 

2./ napirendi pont tárgyalása: 

 

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

munkálatok megtörténtek. A villanyszerelők is elvégezték a villamossági és 

vezetékelési karbantartást. A kiadó helyiségbe megvásárolták a konyhabútort, 

aminek a felszerelése megtörtént. 30 db széket is vásárolt az önkormányzat. 

- A szüreti bál nagyon jól sikerült, a ládbesenyőben élő fiatal és középkorú 
lakosság szép számmal képviseltette magát.  
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- A pince felé vezető út és az Andrástanyán lévő kereszt környékének 

lekövezésére is sor került, mivel már nagyon kátyús rossz minőségűek voltak. 

- Gondot okoz a téli tüzelő elkészítése, hiszen kevés a közmunkás az 

önkormányzatnak és az árkokat is rendbe kell tenni, karbantartani.  

- Elmondja, hogy a kulturházban a hátsó bejárati ajtó cseréjére van szükség, mert 

a jelenlegi ajtót nem lehet bezárni, csak a rácsra lehet lakatot tenni.  

 

Ifj. Tóbiás György képviselő: Minél hamarabb kell csináltatni egy ajtót, ami 

biztonságos. Javasolja a határozat meghozatalát.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                      103/2012.(X.25.) HATÁROZATA 
                                      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete                                        

                                      a Kulturház hátsó bejárati ajtó műanyag nyílászáró cseréjéről  

                                      határozott. 

                                      A munka elvégzésével a SO-PER Bt-t (3770 Sajószentpéter, 

                                      Bercsényi M. u. 11.) bízza meg.  

                                      A műanyag nyílászáró ellen értéke és beépítési díja összesen 

                                      Bruttó: 140.000.-Ft. azaz: Egyszáz negyvenezer forint.  

                                       

                                      Határidő:    folyamatos 

 

                                      Felelős:        polgármester   

 

 

3./ napirendi pont tárgyalása: 
 

      Javaslat az öregek napja és a télapó ünnepség megrendezésére. 

      Előadó: polgármester 

 

Fedor Attila polgármester: Az öregek napját minden évben megrendezi az 

önkormányzat, ezért javasolja ebben az évben is. Előzetes megbeszélés alkalmával 

november 10.-én 16. órai kezdettel szeretnék megtartani. A községben élő általános 

iskolás gyerekek készülnek a könyvtáros vezetésével, kisebb műsorral kedveskedni az 

időseknek. Demjén Gyula nótaénekes fogja, szórakoztatja a vendégeket.  

Javaslatot tesz arra, hogy a 60 év feletti lakosság kerüljön meghívásra és minden 

meghívottnak 2000.-Ft-ot adjon az önkormányzat ajándékba.  

 

Gór Gyula képviselő: Az időslakosok 2000.-Ft-ot karácsonyra szoktak kapni. 

 

Fedor Attila polgármester: Igen, de úgy gondolja, hogy ezen az összejövetelen 
kellene átadni a pénzt, ugyanis nagyon sokan részt szoktak venni. 
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Gór Gyula képviselő: Egyetért, de javasolja, hogy az ünnepek előtt szaloncukorral 

kedveskedjen az önkormányzat, hiszen az idős embereknek jólesik a megemlékezés. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

                                    Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                    104/2012.(X.25.) HATÁROZATA 

                                    Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

                                    úgy határozott, hogy a községben élő 0-tól – 14 éves korig   

                                    mikuláscsomagot készít, 800 Ft/gyermek összegben. 

                              - A 60 év feletti lakosságnak 2 000.-Ft/fő készpénzt ajándékoz  

                               idősek napja alkalmából 

                                         

                                     Határidő:    december 25. 
 

                                     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: 

 
     Indítványok, javaslatok. 

 

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

számláján jelenleg 1,6 eFt van, a víziközmű számlán 2,1 eFt. az LTP. számlán pedig 7 

millió forint van. 

Elmondja, hogy megbeszélést folytattak Edelény város polgármesterével és 

jegyzőjével. Csak beszélgetés szintjén maradtak, mert még mindig nincsenek pontos 

pénzügyi, költségvetési adatok. 

     

Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: A rendezési tervvel kapcsolatban a Régió Kft. 

elkezdte a munkálatokat, pénteken helyszíni megbeszélést is folytattak.  

 

Fedor Attila polgármester: Elmondja, hogy Molnár István Edelény, Bólyai út. 19. 

szám alatti lakos szeretné megvásárolni az önkormányzat tulajdonát képező 78/31. 

hrsz.-ú területet, melynek a kifüggesztése megtörtént. A kifüggesztési határidő letelt,    
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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 

                                    105/2012.(X.25.) HATÁROZATA 

                                    Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

                                    úgy határozott, hogy  az önkormányzat tulajdonát képező  

                                    ládbesenyői 78/31. hrsz. alatt lévő 0,2902 m2 5.54 AK. értékű  

                                    ingatlant Molnár István Edelény, Bólyai út. 19. szám alatti lakos  

                                    részére eladja. Az eladási árat 130.000.-Ft. azaz: Egyszáz   

                                    harmincezer forint összegben állapítja meg. 

                                    Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés  

                                    aláírására. 

 

                                    Határidő:       azonnal 
 

                                    Felelős:           polgármester 

 

 

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                                               Hornyákné Szilasi Melinda 
                    Polgármester                                                      Körjegyző  

 

 

        

 

 
 


