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J E GY Z Ő K Ö NY V 

 

 

Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 27. 

napján megtartott soron következő nyílt üléséről. 

 

 

Jelen vannak:   Fedor Attila   Polgármester 

Tóth Gellért   Alpolgármester 

Gór Gyula   Képviselő 

Tóth János   Képviselő 

 

Tanácskozási joggal van jelen: Dr. Kernóczi Zsuzsanna Jegyző 

Hornyákné Szilasi Melinda Aljegyző 

     Nagy Andrea   Jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívott:    Diczházi Nándor  Falugondnok 

 

Igazoltan van távol:   Ifj. Tóbiás György  Képviselő 

 

 

Fedor Attila polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, mivel 4 megválasztott tag jelen van. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett 

munkáról 

Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző 

 

2. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2013. évi munkájáról 

Előadó: falugondnok 

 

3. Ládbesenyő Község belvízelvezetési rendszerének megtervezése, illetve engedélyeztetése 

tárgyában megkötött megbízási szerződés módosítása 

Előadó: polgármester 

 

4.  Indítványok, javaslatok 

  

5.  Szociális segélykérelmek elbírálása 

     Előadó: igazgatási előadó 

 

Fedor Attila polgármester javasolja a falugondnoki beszámolót elsőként megtárgyalni. Az 

elhangzott javaslatnak megfelelően a képviselő-testület egyhangúan a következő napirendet 

fogadta el: 

 

Elfogadott napirendi pontok: 
 

1. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2013. évi munkájáról 

Előadó: falugondnok 
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2  Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett                                                                                                                                                                                                                               

munkáról 

Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző 

 

3. Ládbesenyő Község belvízelvezetési rendszerének megtervezése, illetve engedélyeztetése 

tárgyában megkötött megbízási szerződés módosítása 

Előadó: polgármester 

 

4.  Indítványok, javaslatok 

  

5.  Szociális segélykérelmek elbírálása 

     Előadó: igazgatási előadó 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 
 

1. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2013. évi munkájáról  

Előadó: falugondnok 

 

2. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett 

munkáról 

Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző 

 

3. Ládbesenyő Község belvízelvezetési rendszerének megtervezése, illetve engedélyeztetése 

tárgyában megkötött megbízási szerződés módosítása 

Előadó: polgármester 

 

4.  Indítványok, javaslatok 

  

5.  Szociális segélykérelmek elbírálása 

     Előadó: igazgatási előadó 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1./ napirendi pont: 

Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2013. évi munkájáról  

Előadó: falugondnok 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 

Diczházi Nándor falugondnok ismerteti az előterjesztés mellékletét képező írásbeli 

beszámolóját. Várja a hozzászólásokat, kérdéseket és javaslatokat. 

 

Tóth Gellért alpolgármester érdeklődik, hogy elkészült-e a garázsajtó javítása. 

 

Diczházi Nándor falugondnok elmondja, hogy az ajtó felújítása folyamatban van, OSB lapok 

segítségével a hét folyamán elkészül a javítás. 

 

Fedor Attila polgármester felkéri a Tisztelt Képviselő-testületet, mivel több hozzászólás, 

kérdés nem hangzott el, hogy fogadják el az előterjesztésben lévő határozati javaslatot, 

valamint megköszöni Diczházi Nándor beszámolóját és jelenlétét. 
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Ládbesenyő Község Képviselő testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

17/2014.(III.27.) HATÁROZATA  

 

Tárgy: Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2013. évi munkájáról 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

falugondnoki szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámolót 

megtárgyalta és azt elfogadta. 

 

A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: polgármester 

 
2./ napirendi pont: 

Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett 

munkáról 

Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző 

 

Fedor Attila polgármester elmondja, hogy folyamatban van a község buszmegállóinak és az 

orvosi rendelőnek a meszelése.  A mai nap során létrejött egy megbízási szerződés a 

Munkavédelmi Centrum Kft. és Ládbesenyő Község Önkormányzata között. A 

Munkavédelmi Centrum 2014. április 01.-től munkabiztonsági és tűzvédelmi tevékenységet 

fog ellátni havi 10.000,- Ft + ÁFA áron. A Kistérségi start mezőgazdasági mintaprogram 

előlege megérkezett, jövő hét hétfőn megvásároljuk a vetőburgonyát. Az 

adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása 

céljából ma délután aláírásra került a támogatási szerződés a Belügyminisztérium és 

Ládbesenyő Önkormányzata között. A támogatási összeg egy részét fűtés korszerűsítésre 

használjuk fel. Gépjárműadó számlánkon 1.000.000,-Ft, kommunális adón 410.000,- Ft, 

valamint a Sart számlán 1.400.000,- Ft van. Kifizetetlen számlánk nincs, önellátó az 

önkormányzat, megszorításokra nincs szükség. 

 

3./ napirendi pont: 

Ládbesenyő Község belvízelvezetési rendszerének megtervezése, illetve engedélyeztetése 

tárgyában megkötött megbízási szerződés módosítása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 

 

Fedor Attila polgármester elmondja, hogy a Fedrid Kft.-vel kötött szerződés módosítása 

szükséges, a 2014. február 27.-én megtartott testületi ülésen elhangzott beszámoló alapján. A 

szerződés tárgya módosul annyiban, hogy a szerződés Andrástanya településrész területére is 

kiterjed, valamint a teljesítés határideje megváltozik 2014. szeptember 30. napjára. 

 

Fedor Attila polgármester felkéri a Tisztelt képviselő-testületet, hogy megtárgyalás után 

fogadják el a módosított megbízási szerződés tervezetet majd szavazzák meg az 

előterjesztésben lévő határozati javaslatot. 
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Ládbesenyő Község Képviselő testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2014. (III.14.) HATÁROZATA 

  
Tárgy: Ládbesenyő község belvízelvezetési rendszerének 

megtervezése, illetve engedélyeztetése tárgyában megkötött 

megbízási szerződés módosítása 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Ládbesenyő község belvízelvezetési rendszerének megtervezése, 

illetve engedélyeztetése tárgyában megkötött megbízási 

szerződés módosítását megtárgyalta és azt az előterjesztés 

mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyta.  

 

A módosított megbízási szerződés a határozat mellékletét 

képezi. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: polgármester 

 

 

 

4./ napirendi pont 

Inditványok, javaslatok 

 

Fedor Attila polgármester javasolja az átalánydíjas gázszámla csökkentését, így a nyári 

hónapok folyamán pénzt tudnánk megtakarítani. A megtakarított összeget fel tudnánk 

használni a hivatal fűtéskorszerűsítésénél.  

A gépjárműadóból fennmaradó 40%-os önkormányzati részből a falugondnoki busz nyári 

gumiját javasolja lecserélni, valamint a pincesorhoz vezető útszéli területen földmunkálatokat 

szeretne végeztetni (árokásás, tereprendezés, betongyűrű elhelyezése).   

A helyi fiatalok szeretnének egy füves focipályát. A pincesorhoz vezető füves részen ki 

lehetne nekik egy darabot jelölni pályaként. Az egyedüli költség részünkről a kapuk 

megvásárlása/elkészítése lenne, a fiatalok vállalják a pálya rendben tartását (fűnyírás, tisztán 

tartás). 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző, áldott állapotára való tekintettel, előre láthatólag május 

végéig dolgozik. Munkáját Méhész Katalin, nyugdíjas aljegyző fogja átvenni. Június 2.-ai 

kezdéssel heti 3 napot fog dolgozni, hétfőn Balajton, kedden Ládbesenyőn és szerdán 

Szendrőládon. 

 

Fedor Attila polgármester, mivel több indítvány és javaslat nem hangzott el, megköszönte a 

részvételt és a rendkívüli ülést befejezettnek nyilvánította. Elmondja, hogy a továbbiakban az 

ülés zárt kereten belül folytatódik.  
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5./ napirendi pont 

Szociális segélykérelmek elbírálása 

Előadó: aljegyző  

 

A napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történik, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

      

 

 

K.m.f. 

       

 

       

Fedor Attila      Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

Polgármester       Jegyző 
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1. melléklet 

1./ napirendi ponthoz 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:  Készítette: 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna       Diczházi Nándor 

      jegyző         falugondnok 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. március 27. napján tartandó soron következő ülésére 

 

Tárgy:  Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2013. évi munkájáról. 

 Előadó: falugondnok 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évre elfogadott 

munkaterve alapján a 2014. március 27. napjára tervezett testületi ülés második napirendi 

pontja: Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2013. évi munkájáról.  

 

A fentieket figyelembe véve terjesztem Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elé elfogadásra a falugondnokunk által elkészített írásos beszámoló anyagát, mely az 

előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a mellékelt határozati javaslat megtárgyalását, majd 

jóváhagyását.  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……../2014. (III. …..) HATÁROZATA 
 

Tárgy: Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2013.évi munkájáról. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

falugondnoki szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámolót 

megtárgyalta és azt elfogadta. 

 

A beszámoló a határozat mellékletét képezi.  

 

Határidő:  15 nap  

Felelős:   polgármester 

 

 

Ládbesenyő, 2014. március 21. 

 

  Tisztelettel: 

 

         Fedor Attila  

          polgármester 
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Melléklet a ……/2014. (III.27.) önkormányzati határozathoz 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2013. évben a falugondnoki busz 17.460 km-t futott. Az én munkámban 

gyökeres változások nem voltak, továbbra is a falu szociális dolgait intéztem. De 

viszont az önkormányzatnál annál inkább. Régi emberek mentek, újak jöttek. A 

körjegyzőség szerkezete is más lett, ami az én munkámra is kihatott. 

Ami új dolog volt a múlt évben, egy-két dolgot kiemelnék, természetesen 

minden nem jut az eszembe. Andrástanyán megszünt a bolt, így minden héten 

csütörtökön igény szerint Edelénybe viszem a bevásárolni akarókat. Tavaly a 

start munkaprogramban elég sok embert foglalkoztattunk, ebben én is 

tevékenyen kivettem a részem. Úgy mint: szállítás, anyagbeszerzés, irányítás, 

szerszám kiadás-bevétel, stb. A vízügyi dolgozókat is többször szállítottam; 

orvosi vizsgálatra, tanfolyamra, valamint szerszámokat szereztem be nekik. 

 

A falugondnoki autóval sajnos elég sok műszaki probléma volt, sokszor kellett 

javíttatni. 2013. év őszétől 11 óvodásunk van, akiknek a szállítása sokszor 

gondot jelent. De általában nem teljes a létszámuk, vagy betegek vagy szülők 

viszik-hozzák őket. Így 1 fuvarral meg tudom oldani, hogy minden gyerek 

ülésmagasítóba üljön. SZTK, kórház, gyógyszeríratásra előző nap jelentkezni 

kell. Egy ember esetén a szállítást reggel ½ 8-kor az óvodásokkal, több ember 

esetén a nap folyamán egy későbbi időpontban oldom meg.  

Az összes az önkormányzathoz tartozó létesítményt zárhatóvá tettük. 

 

Továbbá várom a hozzászólásokat, újításokat, meglátásokat a munkámmal 

kapcsolatban. 

 

 

Ládbesenyő, 2014. március 21. 

 

 

     Tisztelettel: 

 

 

        Diczházi Nándor 

          Falugondnok 
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2. melléklet 

3./ napirendi ponthoz 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:  Készítette: 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna       Hornyákné Szilasi Melinda 

      jegyző        aljegyző 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. március 27. napján tartandó soron következő ülésére 

 
Tárgy: Ládbesenyő község belvízelvezetési rendszerének megtervezése, illetve engedélyeztetése 

tárgyában megkötött megbízási szerződés módosítása 

    Előadó: polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízási szerződést kötött a FEDRID Kft.-

vel (3780. Edelény, Mátyás Király út 3/A/2) Ládbesenyő község belvízelvezetési rendszerének 

megtervezésére, illetve engedélyeztetésére. Az elmúlt testületi ülés alkalmával a Kft. képviselője által 

elmondottak alapján a tervek elkészültek, az engedélyeztetési eljárás folyamatban van. 

A fentiek értelmében a megkötött megbízási szerződés teljesítési határidejét 2014. 

szeptember 30. napjára, valamint a szerződés tárgyát módosítani kell annyiban, hogy a szerződés 

kiterjedjen Andrástanya településrész területére is.  

 

A fentieket figyelembe véve terjesztem Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elé a módosított megbízási szerződést elfogadásra, valamint kérem a mellékelt határozati javaslat 

megtárgyalását, majd jóváhagyását.  

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……../2014. (III. …..) HATÁROZATA 
 

Tárgy: Ládbesenyő község belvízelvezetési rendszerének megtervezése, 

illetve engedélyeztetése tárgyában megkötött megbízási szerződés 

módosítása 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Ládbesenyő község belvízelvezetési rendszerének megtervezése, illetve 

engedélyeztetése tárgyában megkötött megbízási szerződés módosítását 

megtárgyalta és azt az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal 

jóváhagyta.  

 

A módosított megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi.  

 

Határidő:  15 nap  

Felelős:   polgármester 

 

Ládbesenyő, 2014. március 21. 

  Tisztelettel: 

         Fedor Attila  

          polgármester 
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Melléklet a ……/2014. (III.27.) önkormányzati határozathoz 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS  

/tervezet/ 

 

mely létrejött egyfelől:  Ládbesenyő Község Önkormányzata 

képviselője:    Fedor Attila polgármester 

székhelye:    3780 Ládbesenyő, Kossuth út 64. 

adószáma:    15548438-1-05 

bankszámlaszáma:   11734080-15548438 

mint Megrendelő (továbbiakban: Megbízó), 

 

másfelől:   Fedrid Kft. 

képviselője:    Fischer Ferdinánd ügyvezető 

székhelye:   3780 Edelény, Mátyás kir. út 3/A/2 

adószáma:   14939772-2-05 

cégjegyzékszám:  05-09-018483 

bankszámlaszáma:  11734152-29905289 

mint Vállalkozó (továbbiakban Megbízott) között a következők szerint: 

 

1. Szerződés tárgya:  

„Ládbesenyő Községben, Ládbesenyő-Andrástanya település részen csapadékvíz elvezetés” 
– tervegyeztetési feladatok elvégzése, engedélyeztetési eljárásban való közreműködés, az 

engedélyeztetés során esetlegesen felmerülő hiánypótlási felhívások teljesítése. 

 

2. Teljesítési határidő: 2014. szeptember 30. 

                                                                                                                     

3. Szerződés összege: 

 nettó  400.000 Ft 

 áfa 27% 108.000 Ft 

 bruttó 508.000 Ft 

4. Fizetési ütemezés:  

Vállalkozó jogosult végszámla benyújtására. Végszámla benyújtható a vízjogi létesítési 

engedély átvételekor.  

 

5. Fizetési feltételek:  
Szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti egyeztetési díjat a Megrendelő fizeti ki. A 

benyújtott számla kiegyenlítése 8 nap. 

 

6. Felek képviselői 

 

6.1.  Megrendelő megbízottja: 

Név:   Fedor Attila  

Cím:   3780 Ládbesenyő, Kossuth út 64.. 

Tel:   48/525-115 

E-mail: onkormanyzat@ladbesenyo.hu 

 

6.2. Vállalkozó megbízottja: 

Név:   Fischer Ferdinánd 

Cím:   3780 Edelény, Mátyás kir. u. 3/A/2 

Tel/Fax:  48/341-205  

E-mail:  fedrid@fedrid.hu 

mailto:onkormanyzat@ladbesenyo.hu
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7. Adatszolgáltatás: 
A Megrendelő köteles a tervek egyeztetéséhez szükséges adatok és iratok jelen szerződés 

aláírását követően átadni. 

Ha a kiegészítő adatszolgáltatáshoz hosszabb idő szükséges, úgy a felek ettől eltérő 

határidőben is megállapodhatnak. 

Ha az adatok késedelmes szolgáltatása akadályozza a tervek egyeztetését, úgy a határidő 

kötbér fizetése nélkül módosítható. 

 

8. Jogviták, Bíróság: 
 

A szerződő felek a vitás ügyeiket elsősorban közvetlen tárgyalások útján rendezik, 

amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Kazincbarcikai Járási Bíróság határozata alá 

vonják magukat. 

 

9. A szerződés módosítása: 
 

Ezen szerződés módosítása vagy kiegészítése - a jogi érvényesség érdekében - csak írásos 

formában lehetséges. 

Amennyiben valamilyen oknál fogva a szerződés bármely pontja jogilag érvénytelenné válik, 

ez a többi pont érvényességét nem érinti. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy 

az érvénytelen pontot gazdaságilag egyenértékűvel pótolják.  

 

10. Elállás a szerződéstől: 

 

A Megrendelő és a Vállalkozó a szerződéstől csak fontos ok miatt állhat el a felmondási 

határidő betartása nélkül. 

 

Mindkét szerződő fél elállhat a szerződéstől: 

Ha a munka megszakítása a Megrendelő által elrendelt okból két hónapnál hosszabb ideig 

tart, ha a másik szerződő fél a késedelem bepótolására hozott megfelelő határidő ellenére is 

késedelemben van, ha a másik fél részéről olyan körülmények keletkeznek, amelyek a 

szerződésnek megfelelő teljesítést nyilvánvalóan lehetetlenné teszik. 

A Megrendelő ezen kívül jogosult kinyilvánítani a szerződéstől való elállását, amennyiben a 

program megvalósításától részben - vagy egészében eláll. 

A szerződéstől való elállást írásban kell bejelenteni. 

Megrendelő részéről történő elállás esetén, köteles a Vállalkozó részéről elvégzett munkát a 

teljesítés arányában megfizetni. 

 

11. A Megrendelő vállalja: 

 

- együttműködés a hatóságokkal való tárgyalásokon 

- az engedélyekhez szükséges valamennyi díj és illeték megfizetése 

- az esetleges szolgalmi jog megállapodások megkötése az ingatlan-tulajdonossal 

 

Jelen szerződést a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és saját 

kezűleg írták alá. 

 

Ládbesenyő, 2014. ……………………..  

 

 ……………………………… ……………………………… 

 Megrendelő Vállalkozó 
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Melléklet a 17/2014. (III.27.) önkormányzati határozathoz 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2013. évben a falugondnoki busz 17.460 km-t futott. Az én munkámban 

gyökeres változások nem voltak, továbbra is a falu szociális dolgait intéztem. De 

viszont az önkormányzatnál annál inkább. Régi emberek mentek, újak jöttek. A 

körjegyzőség szerkezete is más lett, ami az én munkámra is kihatott. 

Ami új dolog volt a múlt évben, egy-két dolgot kiemelnék, természetesen 

minden nem jut az eszembe. Andrástanyán megszünt a bolt, így minden héten 

csütörtökön igény szerint Edelénybe viszem a bevásárolni akarókat. Tavaly a 

start munkaprogramban elég sok embert foglalkoztattunk, ebben én is 

tevékenyen kivettem a részem. Úgy mint: szállítás, anyagbeszerzés, irányítás, 

szerszám kiadás-bevétel, stb. A vízügyi dolgozókat is többször szállítottam; 

orvosi vizsgálatra, tanfolyamra, valamint szerszámokat szereztem be nekik. 

 

A falugondnoki autóval sajnos elég sok műszaki probléma volt, sokszor kellett 

javíttatni. 2013. év őszétől 11 óvodásunk van, akiknek a szállítása sokszor 

gondot jelent. De általában nem teljes a létszámuk, vagy betegek vagy szülők 

viszik-hozzák őket. Így 1 fuvarral meg tudom oldani, hogy minden gyerek 

ülésmagasítóba üljön. SZTK, kórház, gyógyszeríratásra előző nap jelentkezni 

kell. Egy ember esetén a szállítást reggel ½ 8-kor az óvodásokkal, több ember 

esetén a nap folyamán egy későbbi időpontban oldom meg.  

Az összes az önkormányzathoz tartozó létesítményt zárhatóvá tettük. 

 

Továbbá várom a hozzászólásokat, újításokat, meglátásokat a munkámmal 

kapcsolatban. 

 

 

Ládbesenyő, 2014. március 21. 

 

 

     Tisztelettel: 

 

 

        Diczházi Nándor 

          Falugondnok 
 


