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J E G Y Z Ő K Ö NY V 

 

 

Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. december 

13. 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:               Diczházi Nándor                                     falugondnok 

 

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. 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, hogy a szaloncukor megvásárlása megtörtént a napokban lesz a 

kiosztás. A nagycsaládosok és a gyermeküket egyedül nevelő szülők karácsonyi 

ajándékának az átadása is folyamatban van.   

- Sajnos a karácsonyi díszvilágitás bekapcsolásával volt némi gond, mivel a 

villanyoszlopokra nem lehetett a fénycsöveket felrakni. Jövőre engedélyt 

fogunk kérni a tartószerkezetek felszerelésére. Elmondja, hogy Jendrek Lénárd 

segített a fényfüzérek felszerelésében.  

- Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a délelőtt folyamán Kistérségi 

ülésen vett részt és kapott egy Megállapodás tervezetet a könyvtárellátási 

szolgáltatás nyújtására. A települési könyvtári ellátás biztosítása a települési 

önkormányzat kötelező feladata. A Kistérség működtette a mozgókönyvtárat, 

de erre nem lesz lehetőség a továbbiakban ezért van szükség arra, hogy egy 
újabb szolgáltatást vegyen igénybe az önkormányzat. A II. Rákóczi Ferenc 

Megyei Könyvtár tudja biztosítani a szolgáltatást. Az 500 fő alatti települések 

könyvtárbuszos szolgáltatást vehetnek igénybe, melyhez biztosítani kell 

megállóhelyet táblával ellátva, gondoskodni kell a megállóhely kivilágításáról 

és a könyvtárbusz munkatársai részére mosdó használatáról, stb. 

 

Gór Gyula képviselő: Az Edelényben működő városi könyvtárat veszik igénybe a 

lakosok, vagy a tanulók. Így helyben is lesz lehetőség a könyvkölcsönzésre. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

                                    Ládbesenyő Község  Önkormányzat Képviselő-testületének                        

                                    119/2012.(XII.13.) HATÁROZATA 
                                    Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete   

                                    úgy határozott, hogy igénybe kivánja venni a II. Rákóczi Ferenc 

                                    Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr utca 11.)  

                                    Könyvtárbuszos szolgáltatását. 

                                    Megbízza a polgármestert a Könyvtárellátási Szolgáltatás 

                                    nyújtására, szóló megállapodás aláírására. 

 

                                    Határidő:    azonnal 

 

                                    Felelős:        polgármester 

 

 

2./ napirendi pont tárgyalása: 

 

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

 

3./ napirendi pont tárgyalása: 

 

     Indítványok, javaslatok. 

 

Fedor Attila  polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az Edelényi 

Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elfogadta a Társulási Megállapodás 

módosítását, amit ismertet és elmondja, hogy az edelényi kistérséghez tartozó 

önkormányzatok képviselő-testületeinek jóvá kell hagyni. 

 

Tóth Gellért alpolgármester, javasolja a Társulási megállapodás módosítását. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

                                    Ládbesenyő Község  Önkormányzat Képviselő-testületének                        

                                    120/2012.(XII.13.) HATÁROZATA 
                                     

                   Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási             

                   megállapodás módosításának jóváhagyása 
 

Ládbesenyő Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Társulási Tanács által 46/2012. (XII. 

13.) számú határozattal elfogadott Edelényi Kistérség 

Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítását. 

 

A Képviselő-testület az Edelényi Kistérség Települési 

Önkormányzatainak Képviselő-testületei által 

jóváhagyott, 2004. május 26. napján hatályba lépett 

Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási 

Megállapodás módosítását j ó v á h a g y j a . 

 

                    Határidő: azonnal 
                    Felelős:   polgármester 

 

 

Fedor Attila polgármester: A Társulási Tanács elfogadta az orvosi ügyelet 

továbbműködtetéséről szóló határozatát is, melyet a képviselő-testületnek szintén 

elfogadásra ajánlja.  

 

Tóth János képviselő: Az orvosi ügyeleti ellátásra szükség van, és kötelezően 

ellátandó feladat is.  

 

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                        

                            121/2012.(XII.13.) HATÁROZATA 
                                     

              Tárgy:  Orvosi ügyelet tovább működtetéséről 

              Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás 

Társulási Tanácsának 47/2012. (XII.13.) számú határozatát, 

melyben az Orvosi ügyelet tovább működtetéséről határozott és 

azt az alábbiak szerint elfogadta. 

 
1./ Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 

Társulási Megállapodás III.2.1.1. pontjában vállalt feladatot, „a 

hétközi illetve hétvégi orvosi rendszer összehangolását, közös 

működtetését Szendrő város és Edelény városközpontokkal” 

társulási formában működteti tovább 2013. január 1-jétől a 
Társulási megállapodás vonatkozó részének változatlanul 

hagyása mellett. 

2./ Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 
tagjai vállalják a feladat ellátásának finanszírozását lakosságszám 

alapján a 2012. évi működési kiadások szerint: 

Edelényi orvosi ügyelet:  10.306.000.- Ft : 20086 fő = 513.- Ft / fő 

Szendrői orvosi ügyelet:  14.458.000.- Ft : 15.681 fő = 922.- Ft / fő 

3./ A társult önkormányzatok polgármesterei vállalják, hogy jelen 

határozatban foglaltakhoz a Képviselő-testületek döntését 
legkésőbb 2012. december 20. napjáig beszerzik, és azt a 

Társulás felé megküldik. A Képviselő-testületek döntésükben 
vállalják, hogy a 2./ pont szerinti hozzájárulás összegét minden 
hónap 5. napjáig előre átutalják a Többcélú Társulás részére, 

melyhez kapcsolódóan azonnali beszedési megbízást bocsátanak 
ki a Társulás részére. 

4./ Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 
felhatalmazza a társulási tanács elnökét közbeszerzési eljárás 
előkészítésére és elindítására az orvosi ügyeletek működtetésének 

tárgyban. 

5./ Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 

felhatalmazza a társulási tanács elnökét, hogy folytasson 
tárgyalásokat a jelenlegi szolgáltatók képviselőivel az orvosi 
ügyeletek további működtetéséről. 

Határidő: azonnal 

                            Felelős:  polgármester 

 

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

2013. január 1. napjától mivel változik az önkormányzati feladatok struktúrája, és 

kialakulnak a járások létre kellett hozni az önkormányzatoknak a közös önkormányzati 
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hivatalokat, ezért a körjegyzőségeket meg kell szüntetni. Ládbesenyő-Abod-Balajt 

Körjegyzőség mint költségvetési szervnek a megszüntető okiratát el kellett készíteni.   

A megszüntető okirat tervezetében szerepel többek között a megszüntetés oka, a 

megszüntető jogszabály, a közfeladatok jövőbeni ellátása, kötelezettségvállalás rendje. 

 

Tóth Gellért alpolgármester: A jogszabály rendelkezése alapján javasolja a 

körjegyzőség mint költségvetési szerv megszüntető okiratának az elfogadását. 

 

Fedor Attila polgármester: Felteszi szavazásra a Megszüntető Okirat elfogadását. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

                                    Ládbesenyő Község  Önkormányzat Képviselő-testületének                        

                                    122/2012.(XII.13.) HATÁROZATA 

                                    Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

                                    Ládbesenyő-Abod-Balajt Körjegyzősége Megszüntető Okiratát 

                                    2012. december 31-ei hatállyal jóváhagyja. 

                                    A megszüntető okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

                                    Határidő:      2012. december 31. 

                                    Felelős:           polgármester 

 

Fedor Attila polgármester elmondja a képviselő-testületnek, hogy a 70/2012.(IV.28.) 

napján elfogadott Együttműködési Megállapodást, melyet a Lengyel Nemzetiségi 

Önkormányzattal kötöttek, módosítani kell, mert nem felel meg a jogszabály 

előírásának. Ismerteti a megállapodás tartalmát. 

  

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

                                 Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                 123/2012. (XII.13.) HATÁROZATA   

                                 Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete és a  

                                 Ládbesenyői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő- 

                                 testülete együttműködési megállapodást kötnek. Az  

                                 együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   

 

                                  Felelős:     Polgármester 

 

                                  Határidő:  azonnal 

 

Fedor Attila polgármester javasolja, hogy a Körjegyző és a közalkalmazottak 

munkájuk elismeréseképpen jutalomban részesüljenek. 
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Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző, Gór Katalin és Diczházi Nándor falugondnok 

hozzájárul, hogy jutalmazásukat nyílt ülésen tárgyalják. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

                                 Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                 124/2012. (XII.13.) HATÁROZATA   

                                 Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy  

                                 határozott, hogy a körjegyző jutalmazására nettó 50.000.-Ft, 

                                 azaz: Ötvenezer forintot, továbbá a 2 fő közalkalmazott 

                                 jutalmazására személyenként nettó 25.000.-Ft-ot, összesen  

                                 nettó 50.000.-Ft-ot határoz meg, a 2012. évi költségvetése terhére. 

 

                                 Határidő:  15 nap 
 

                                 Felelős:      polgármester 

 

    

Tóth Gellért: alpolgármester javasolja, hogy a hivatalban dolgozó köztisztviselők is 

részesüljenek jutalomban, munkájuk elismeréseképpen. 

 

Fedor Attila polgármester: Egyetért és javasolja a jutalomkeret megállapítását. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

                                    Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                    125/2012.(XII.13.) HATÁROZATA               
                                    Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy  

                                    döntött, hogy a körjegyző javaslatára a helyben dolgozó 2 fő  

                                    köztisztviselő jutalmazására, pedig nettó 75.000.-Ft, azaz:             

                                    Hetvenötezer forint keretet biztosít, 2012. évi költségvetése  

                                    terhére. 

 

                                    Határidő:  15 nap 

 

                                    Felelős:      polgármester 

 

Gór Gyula ügyrendi bizottság elnöke javasolja a polgármester jutalmazását is és kéri, 

hogy 10 perc szünetet rendeljen el a polgármester Úr. 

 

Fedor Attila polgármester bejelenti személyes érintettségét. Hozzájárul illetményének 

nyílt ülésen történő megtárgyalásához.  
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Gór _Gyula ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy az 

ügyrendi bizottság Fedor Attila polgármester Úr jutalmazására bruttó egy havi 

tiszteletdíjnak megfelelő összeget, 140.000.-Ft, azaz: Egyszáznegyven ezer forint 

összeget javasol. 

 

Tóth Gellért alpolgármester felteszi szavazásra a Polgármester Úr jutalmazását. 

 

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

tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

                                    Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                    126/2012.(XII.13.) HATÁROZATA               

                                    Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy  

                                    döntött, hogy Fedor Attila polgármester részére bruttó 140.000.- 

                                    Ft-ot: azaz: Egyszáznegyven ezer forint jutalmat állapít meg,  
                                    a 2012. évi költségvetése terhére. 

 

                                    Határidő:  15 nap 

 

                                    Felelős:      polgármester 

 

 

Fedor Attila polgármester, 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  

      

   

 
 

     

  

 

  

 

     

 

 

 

 

    



 8 

 

 


