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J E G Y Z Ő K Ö NY V 

 

 

Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. november 

29. 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 

                                 Majorosné Ferencsik Annamária             pénzügyi előadó   

 

Meghívott:              Szabó Zoltán                                       Balajt község 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 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. Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára. 

    Előadó:   Polgármester 

 

3. Tájékoztató a 2012. évi gazdálkodás I-III. negyedévi végrehajtásáról. 

     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 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 épületén a hátsó bejárati ajtó cseréje megtörtént, amire 
már nagy szükség volt, hiszen csak a rácsot lehetett lakattal bezárni.  

- Az öregek napja jól sikerült, szép számmal vettek részt a meghívott idős 

emberek. A Ládbesenyői gyerekek műsora után, Demjén Gyula nótaénekes 

szórakoztatta a vendégeket. Pozitív visszajelzéseket kapott az önkormányzat. 

- Uniós élelmiszer segélyosztásra került sor, amelyért Szigetszentmiklósra kellett 

utazni. Tóth Gellért alpolgármester Úr felajánlotta, hogy saját gépjárművel segít 

elszállítani a csomagot, melyet ezúton is köszönünk. A csomagok 

szétosztásában a hivatalban dolgozó köztisztviselők és közalkalmazottak vettek 

részt.  

- Elmondja, hogy a sportpálya és a szennyvíztisztító telep földkimérése 

folyamatban van. A megosztás azért is nehézkes, mivel egy keskeny terület 

saját tulajdonban van.   

 

 
2./ napirendi pont tárgyalása: 

 

Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára. 

Előadó:   Polgármester 

 

Fedor Attila polgármester: Az írásos dokumentációt a képviselő-testület megkapta, 

Ládbesenyő község Önkormányzatának 2013. évi koncepciójára. Elmondja, hogy 

folytatódik a közigazgatás átszervezése. 2013. január 1-től változik az önkormányzati 

feladatok struktúrája, és ehhez illeszkedő intézményrendszer kerül kiépítésre (járások, 

közös hivatalok stb.). A következő év költségvetési törvényéről nem sok mindent 

tudunk, de a főbb szempontok alapján elkészült az önkormányzat koncepciója, melyet 

javasol elfogadásra.  

 

Tóth Gellért alpolgármester: Egyetért a polgármester javaslatával és kéri, hogy tegye 

fel szavazásra. 
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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                        

                                  111/2012.(XI.29.) HATÁROZATA 

            Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

            az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját elfogadja 

            azzal, hogy az előterjesztésben rögzített irányelveket kell 

            alkalmazni a 2013. évi költségvetés elkészítésénél. 

            A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az irányelveket 

            figyelembe véve a költségvetési rendelet-tervezetet készítse el, a 

            polgármestert pedig, hogy a rendelet-tervezetet terjessze a,  

            Képviselő-testület elé.        
 

           Határidő:   a költségvetési törvény kihirdetését követő 45. nap 

 

           Felelős:        Körjegyző,  polgármester 

 

 

3./ napirendi pont tárgyalása: 

 

      Tájékoztató a 2012. évi gazdálkodás I-III. negyedévi végrehajtásáról. 

       Előadó:  Polgármester 

 

Fedor Attila polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy mindenki 

megkapta az írásos tájékoztatót a 2012. I-III. negyedév költségvetésének alakulásáról.  

Részletesen ki van dolgozva, elmondhatjuk, hogy ezek már tények. A 
szennyvízberuházáshoz kapcsolódó LTP. Szerződésekben vállalt fizetéseket nagy 

részben sikerült az önkormányzatnak beszedni. A táblázatok tükrözik az önkormányzat 

gazdálkodását. Kéri a véleményeket, javaslatokat. 

 

Tóbiás György képviselő: Amint a Polgármester Úr is elmondta, a számok tükrözik a 

valóságot, elfogadásra javasolja.   

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi I- III. negyedéves 

költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztatót 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta 

 

4./ napirendi pont tárgyalása: 

 

      Szociális segélykérelmek elbírálása. 

       Előadó:   Igazgatási előadó 
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A napirend tárgyalása zárt ülésen történik, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

5./ napirendi pont tárgyalása: 

 

     Indítványok, javaslatok. 

 

Fedor Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy 2013. január 1. napjától 

mivel változik az önkormányzati feladatok struktúrája, és kialakulnak a járások, sajnos 

ez személyi változásokat is eredményez. A szociális igazgatási előadó Gór Gyuláné 

személye átkerül a járási hivatal állományába kormánytisztviselőnek. Ez azt jelenti, 

hogy nem lesz szociális előadó Ládbesenyőben. A közös hivatal kialakításáról is 

dönteni kellene, hiszen nagyon rövid az idő. Elmondja, hogy Szabó Zoltán Balajt 
község polgármestere azért vesz részt az ülésen, mert a közös önkormányzati hivatal 

kialakításával kapcsolatban szeretne megbeszélést folytatni. 

 

Szabó Zoltán Balajt község polgármestere elmondja, hogy Balajt önkormányzat 

képviselő-testülete meghozta a döntését, miszerint Szendrőlád önkormányzatával 

kívánja folytatni 2013. január 1. napjától a közös hivatal kialakítását. Elmondta, hogy 

jónak tartaná, ha Ládbesenyő község önkormányzata is Szendrőlád község 

önkormányzatával alakítana ki közös hivatalt. Jónak mondható a Ládbesenyő és Balajt 

önkormányzatának és köztisztviselőinek a viszonya, melyet tovább kellene ápolni.  

 

 Fedor Attila  polgármester: Többféle alternatívában gondolkodtak a képviselők. 

Tárgyalások folytak Edelény, Szendrő, Lak, és Szendrőlád önkormányzataival 

tapasztalatcsere végett. Jelenlegi álláspontunk a Szendrőlád községi önkormányzattal 

való közös hivatal felállítása. Többféle szempontból megvizsgálták és tárgyaltak a 
polgármesterrel és a jegyzőasszonnyal a közös hivatal létrehozásáról. Ismerteti a 

tervezett megállapodás főbb pontjait. A közös hivatali létszám alakulása jelenleg 9 

vagy 11 fővel működhetne. Azt jelenti, hogy saját viszonylatban, Ládbesenyőben és 

Balajt községben 1-1 fő szociális igazgatási előadó a két községben 1 pénzügyi előadó 

és egy aljegyző alkalmazására nyílna lehetőség. Kéri a képviselő-testület véleményét. 

 

Tóth Gellért alpolgármester: A jegyzőasszonnyal részt vett a Szendrőládi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Mindenképpen javasolja Szendrőlád székhellyel a közös önkormányzati hivatal 

kialakítását, és ahogyan a polgármester Úr javasolta 3 fő köztisztviselő és egy aljegyző 

alkalmazását. 

 

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 

                                 112/2012.(XI.29.) HATÁROZATA 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 2013. január 1. napján 

hatályba lépő 85.§. (1),(2) és (4) bekezdése alapján úgy határozott, hogy 

 

2013. január 1. napjától közös önkormányzati hivatalt kíván működtetni Szendrőlád 

székhellyel. 

 

Megbízza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a közös önkormányzati hivatal 

létrehozásával kapcsolatos szakmai előkészítő munkálatok elvégzéséről a közös 

hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás elkészítéséről gondoskodjon. 

 
 

Felelős:  polgármester, körjegyző 

 

Határidő:     2012. december 31. 

 

Szabó Zoltán Balajt község polgármestere 15.15 perckor elhagyta az üléstermet.  

 

Fedor Attila polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2013. március 1. 

napjától Start munkavégzésre nyílik lehetőség, ahol 10 főt tud az önkormányzat 

foglalkoztatni. A földutak és a csapadék vízelvezető árkok rendbetételére nyílik 

lehetőség. A Rákóczi úton kb. 80 folyóméteren keresztül betonelemekkel való 

kialakítás is lesz.  

 

Ismerteti a Polgármester a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás levelét, melyben Balaton, Bekölce, Bükkszentmárton, 

Mikófalva települések kilépési szándékának elfogadásáról szóló határozati kivonat 

megküldését kérik. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

          Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                 113/2012.(XI.29.) HATÁROZATA 

 

Tárgy: A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulásból való kilépési szándék elfogadása. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Balaton, 
Bekölce, Bükkszentmárton, Mikófalva Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásból való kilépési szándékát. 
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Határidő:   azonnal 

 

Felelős:       polgármester 

 

 

Fedor Attila polgármester elmondja, hogy a Ládbesenyői Sportpályánál az 5/1 hrsz-

on lévő szennyvíztelep épülete még nincs bejegyezve a földhivatalnál, ezért 

folyamatban van az ügyintézése. A megosztás azért is nehéz, mert a nevezett ingatlan 

tulajdonviszonya nem rendezett, mivel van egy keskeny csík, amely a Szabados 

Béláné tulajdonát képezi. Tárgyalást folytatott Szabados Bélánéval és elmondta, hogy 

az önkormányzat szeretné megvásárolni a tulajdonában lévő ingatlant. Vételárként 

240.000.-Ft-ot javasolt.  

 

Tóth János képviselő: Javasolja eladásra a nevezett ingatlant. 
 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

     

      Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                 114/2012.(XI.29.) HATÁROZATA 

 

          Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat  

           tulajdonát képező 5/1 hrsz-ú 3318 m2 rét művelési ágú belterületi ingatlant  

           eladásra kijelöli. 

          A vételárat 240.000.-Ft, azaz: Kettőszáz-negyvenezer forint összegben határozza    

          meg. 

 
          Határidő:    15 nap 

 

          Felelős:        polgármester  

 

 

Fedor Attila polgármester elmondja, hogy az önkormányzati legelő pucolása nem 

megfelelően lett elvégezve, ugyanis a gallyak nincsenek elégetve. Folytatni kellene az 

erdőművelésnek megfelelően a tisztítást. Javasolja, 2013. évben a munka elvégzését. 

 

Gór Gyula képviselő: Úgy gondolja, hogy ha van rá lehetőség és munkaerő, akkor  az 

önkormányzatnak el kell végezni a legelő gaztalanítását.    

 

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

tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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       Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                 115/2012.(XI.29.) HATÁROZATA 

 

        Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a        

        053.hrsz-ú legelő művelési ágú önkormányzati tulajdont képező terület  

        rendbetételével, gaztalanításával. Megbízza a polgármestert az erdőművelés  

        szabályainak megfelelő tisztítással kapcsolatos teendők intézésével. 

 

 

        Határidő:      folyamatos 

 

        Felelős:          polgármester 

 

Fedor Attila polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy minden évben 
karácsony előtt már hagyománnyá vált, hogy a nagycsaládosokat és a gyermeküket 

egyedül nevelő szülőknek ajándékot ad az önkormányzat. Ebben az évben is javasolja. 

 

Tóth Gellért alpolgármester: Az önkormányzat anyagi helyzetét kell figyelembe 

venni és akkor lehet dönteni.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

         Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                 116/2012.(XI.29.) HATÁROZATA 

          

               Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  
               a községben élő nagycsaládosoknak és a gyermeküket egyedül nevelő  

               szülőknek 5000.-Ft/fő készpénzt ajándékoz.     

                                   

               Határidő:    december 25. 

 

                Felelős:        polgármester 

 

 

Fedor Attila polgármester javaslatot tesz, arra is, hogy a községben élő lakosok 

családonként szaloncukrot kapjanak az önkormányzattól. Az elosztást úgy gondolja, 

hogy minden család részesüljön karácsonyi szaloncukor adományban.  

 

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 

                                 117/2012.(XI.29.) HATÁROZATA 

 

                  Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,  

                  hogy családonként szaloncukorral kedveskedik a ládbesenyői lakosoknak. 

                  Szaloncukor vásárlására 90.000.-Ft, azaz: Kilencven-ezer forint összeget 

                  határoz meg. 

 

                  Határidő:    december 25. 

 

                  Felelős:        polgármester 

 

 

Fedor Attila polgármester, tájékoztatja a képviselőket, hogy néhány fényfűzért 
szeretne vásárolni az önkormányzat, amivel a jelenlegi készletet kívánja bővíteni.  

 

Mivel több indítvány javaslat nem hangzott el, megköszönte a részvételt és a nyílt 

ülést befejezettnek nyilvánította. Elmondja, hogy a továbbiakban az ülés zárt üléssel 

folytatódik.  

 

K.m.f.t. 

 

 

            

              Fedor Attila                                                        Hornyákné Szilasi Melinda 

              Polgármester                                                             Körjegyző 

      

   
 
 

     

  

 

  
 

     

 

 

 

 

    
 


