
J E GY Z Ő K Ö NY V 

 

 

Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26.  

               napján (csütörtök) 16.00 órai kezdettel  megtartott (3780 Ládbesenyő, Kossuth út  

               64. szám) munkaterv szerinti nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:   Fedor Attila   polgármester 

Tóth Gellért   alpolgármester 

Gór Gyula   képviselő 

Ifj. Tóbiás György  képviselő 

 

Igazoltan van távol:   Tóth János   képviselő 

 

Tanácskozási joggal van jelen: Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

Kisida Gáborné  gazdálkodási előadó 

     Nagy Andrea   jegyzőkönyvvezető 

 

Fedor Attila polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a képviselő-

testület nyílt ülése határozatképes, mivel 4 fő képviselő jelen van. 

 

Ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 
 

Javasolt napirendi pontok: 
 

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

munkáról. 

Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző 

 

2. A településen közszolgáltatást végző szervezetek tájékoztatója (ivóvíz, folyékony és 

szilárd hulladék, villamos energia, gáz). 

     Előadó: közszolgáltatást végző szervezetek képviselői 

 

3. Szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2013.(XII.20.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: jegyző 

 

4. Egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése. 

    Előadó: jegyző 

 

5.  Ládbesenyő Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

5/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 Előadó: jegyző 

  

6. A közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák és 

házszám táblák elhelyezéséről. 

     Előadó: jegyző 

 



7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és 

elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatásról szóló 8/2013.(XII.20.) önkormányzati 

rendelet módosítása. 

 Előadó: jegyző 

 

8. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet    

módosítása. 

    Előadó: jegyző 

 

9. Ládbesenyő Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítása a költségvetési évet követő három évben. 

    Előadó: jegyző 

 

10. Indítványok, javaslatok. 

 

Zárt ülés 

 

1. Szociális segélykérelmek elbírálása. 

    Előadó: polgármester 

 

2. Tájékoztató a lejárt idejű zárt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról. 

    Előadó: polgármester 

 

Fedor Attila polgármester a napirendi pontokat szavazásra bocsátja.  

 

Képviselő-testület - 4 fő döntéshozatalban való részvételével – 4 igen, 0 nem szavazattal,  

0 tartózkodás mellett a következő napirendet fogadta el: 
 

Elfogadott napirendi pontok: 
 

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

munkáról. 

Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző 

 

2. A településen közszolgáltatást végző szervezetek tájékoztatója (ivóvíz, folyékony és 

szilárd hulladék, villamos energia, gáz). 

     Előadó: közszolgáltatást végző szervezetek képviselői 

 

3. Szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2013.(XII.20.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: jegyző 

 

4. Egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése. 

    Előadó: jegyző 

 

5.  Ládbesenyő Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

5/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 Előadó: jegyző 

  



6. A közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák és 

házszám táblák elhelyezéséről. 

     Előadó: jegyző 

 

7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és 

elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatásról szóló 8/2013.(XII.20.) önkormányzati 

rendelet módosítása. 

 Előadó: jegyző 

 

8. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet    

módosítása. 

    Előadó: jegyző 

 

9. Ládbesenyő Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítása a költségvetési évet követő három évben. 

    Előadó: jegyző 

 

10. Indítványok, javaslatok. 

 

Zárt ülés 

 

1. Szociális segélykérelmek elbírálása. 

    Előadó: polgármester 

 

2. Tájékoztató a lejárt idejű zárt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról. 

    Előadó: polgármester 
 

Tárgyalt napirendi pontok: 

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

munkáról. 

Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző 

 

2. A településen közszolgáltatást végző szervezetek tájékoztatója (ivóvíz, folyékony és 

szilárd hulladék, villamos energia, gáz). 

     Előadó: közszolgáltatást végző szervezetek képviselői 

 

3. Szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2013.(XII.20.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: jegyző 

 

4. Egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése. 

    Előadó: jegyző 

 

5.  Ládbesenyő Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

5/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 Előadó: jegyző 

 

  



6. A közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák és 

házszám táblák elhelyezéséről. 

     Előadó: jegyző 

 

7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és 

elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatásról szóló 8/2013.(XII.20.) önkormányzati 

rendelet módosítása. 

 Előadó: jegyző 

 

8. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet    

módosítása. 

    Előadó: jegyző 

 

9. Ládbesenyő Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítása a költségvetési évet követő három évben. 

    Előadó: jegyző 

 

10. Indítványok, javaslatok 

 

Zárt ülés 

 

1. Szociális segélykérelmek elbírálása. 

    Előadó: polgármester 

 

2. Tájékoztató a lejárt idejű zárt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról. 

    Előadó: polgármester 

 
  

Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1./ napirendi pont: 

 

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

végzett munkáról. 

Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző  

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

Fedor Attila polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Kopcsó és Rémiás 

Bt. a felvállalt fűtéskorszerűsítési munkálatokat befejezte. A mai nap folyamán megtörtént a 

rendszerpróba, a beüzemelést megállapodás szerint az őszi fűtésszezon előtt végzik majd el. 

Ismerteti a lejárt idejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló jelentésben 

foglaltakat.  

 

Fedor Attila polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 

Fedor Attila polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát. 

Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 

 

 



Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2014. (VI.26.) HATÁROZATA 

 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott              

határozatok  végrehajtásának állásáról 

             

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásának állásáról szóló jelentést és azt elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

2./ napirendi pont: 

 

A településen közszolgáltatást végző szervezetek tájékoztatója (ivóvíz, folyékony és 

szilárd hulladék, villamos energia, gáz). 

Előadó: közszolgáltatást végző szervezetek képviselői 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 

 

Fedor Attila polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a településen 

közszolgáltatást végző szervezetek közül az ÉMÁSZ, a TIGÁZ, valamint az ÉRV Zrt. küldte 

meg a tájékoztatót. A szolgáltatók képviselői azonban nem tudtak az ülésen megjelenni. 

Felkéri jegyző asszonyt adjon tájékoztatást a képviselő-testületnek a szemétszállítással 

kapcsolatban. 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy az ÉHG Zrt. részéről a tegnapi napon 

Balajton megtartott ülésen részt vett Borsodi László, ahol tényadatokat közölt. A Zöld Völgy 

Nonprofit Kft, aki elvileg a szemétszállítási közszolgáltatást végezné megkapta az engedélyét. 

Következő lépés az lett volna, hogy a Sajó-Bódva Völgye társulás a társulási ülésen 

konzorciós megállapodást köt a tagönkormányzatokkal, majd 2014. július 1. hatállyal 

megküldi az önkormányzatok részére, hogy sor kerülhessen a közszolgáltatási szerződés 

aláírására. Ezzel szemben a június 23.-ai tervezett Sajó-Bódva Völgye társulási ülés nem volt 

érdemi, el lett napolva, ami aztán elmaradt, így a tagönkormányzatok nem fogják tudni 

megkötni a szerződést a megadott határidőig, amiről a törvényesség felé jelentési 

kötelezettségünk van 2014. július 10. napjáig. 
 

Fedor Attila polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 

Fedor Attila polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát. 

Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett  elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2014. (VI.26.) HATÁROZATA 

 

Tárgy: A településen közszolgáltatást végző szervezetek 

tájékoztatója (ivóvíz, folyékony és szilárd hulladék, villamos  

energia, gáz) 



 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a településen közszolgáltatást végző szervezetek 

- ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen  

    Működő Részvénytársaság, az 

- Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (Miskolc),  

valamint a 
- TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. Hálózatfejlesztés 

(Hajdúszoboszló) tájékoztatóját a településen végzett 

tevékenységéről. 

 

Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat – a határozat 

mellékleteként – tudomásul veszi. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ napirendi pont: 

 

Szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2013. (XII.20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

Előadó: jegyző 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző kiegészítés nélkül ismerteti az előterjesztés részét képező 

rendelet tervezetet. 

 

Fedor Attila polgármester az előterjesztést  és a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 

 

Fedor Attila polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 

  

Képviselő-testület - 4 fő döntéshozatalban való részvételével -  4 igen, 0 nem szavazattal,  

0 tartózkodás mellett a rendelet-tervezetet elfogadta, majd megalkotta az alábbi rendeletet:  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2014.(VI.27) önkormányzati rendelete 

 

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2013. (XII.20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

4./ napirendi pont: 

 

Egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről. 

Előadó: jegyző 

(Írásos  előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 
 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző kiegészítés nélkül ismerteti az előterjesztés részét képező 

rendelet tervezetet. 



 

Fedor Attila polgármester az előterjesztést és a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 

 

Fedor Attila polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 

  

Képviselő-testület - 4 fő döntéshozatalban való részvételével -  4 igen, 0 nem szavazattal,  

0 tartózkodás mellett a rendelet-tervezetet elfogadta, majd megalkotta az alábbi rendeletet:  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2014.(VI.27) önkormányzati rendelete 

 

Egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről. 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

5./ napirendi pont: 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

5/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: jegyző 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 
 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző kiegészítés nélkül ismerteti az előterjesztés részét képező 

rendelet tervezetet. 
 

Fedor Attila polgármester az előterjesztést és a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 

 

Fedor Attila polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 

  

Képviselő-testület - 4 fő döntéshozatalban való részvételével -  4 igen, 0 nem szavazattal,  

0 tartózkodás mellett a rendelet-tervezetet elfogadta, majd megalkotta az alábbi rendeletet:  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2014.(VI.27) önkormányzati rendelete 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

5/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

6./ napirendi pont: 

 

A közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák 

és házszám táblák elhelyezéséről. 

Előadó: jegyző 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző kiegészítés nélkül ismerteti az előterjesztés részét képező 

rendelet tervezetet. 
 



Fedor Attila polgármester az előterjesztést és a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 

 

Fedor Attila polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 

  

Képviselő-testület - 4 fő döntéshozatalban való részvételével -  4 igen, 0 nem szavazattal,  

0 tartózkodás mellett a rendelet-tervezetet elfogadta, majd megalkotta az alábbi rendeletet:  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2014.(VI.27) önkormányzati rendelete 

 

A közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák 

és házszám táblák elhelyezéséről. 

 

 A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

7./ napirendi pont: 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és 

elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatásról szóló 8/2013.(XII.20.) önkormányzati 

rendelet módosítása. 

Előadó: jegyző 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző kiegészítés nélkül ismerteti az előterjesztés részét képező 

rendelet tervezetet. 
 

Fedor Attila polgármester az előterjesztést és a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 

 

Fedor Attila polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 

  

Képviselő-testület - 4 fő döntéshozatalban való részvételével -  4 igen, 0 nem szavazattal,  

0 tartózkodás mellett a rendelet-tervezetet elfogadta, majd megalkotta az alábbi rendeletet:  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2014.(VI.27) önkormányzati rendelete 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és 

elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatásról szóló 8/2013.(XII.20.) önkormányzati 

rendelet módosítása. 

 

 A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

8./ napirendi pont: 

 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.28.) önkormányzati 

rendelet módosítása. 

Előadó: jegyző 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
 



Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző kiegészítés nélkül ismerteti az előterjesztés részét képező 

rendelet tervezetet. 
 

Fedor Attila polgármester az előterjesztést és a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 

 

Fedor Attila polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 

  

Képviselő-testület - 4 fő döntéshozatalban való részvételével -  4 igen, 0 nem szavazattal,  

0 tartózkodás mellett a rendelet-tervezetet elfogadta, majd megalkotta az alábbi rendeletet:  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2014.(VI.27) önkormányzati rendelete 

 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.28.) önkormányzati 

rendelet módosítása. 

 

  A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

9./ napirendi pont: 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítása a költségvetési évet követő három évben. 

Előadó: jegyző 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 
 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző kiegészítés nélkül előterjeszti a kilencedik napirendi pontot, 

melyhez az írásos anyagot mindenki megkapta. 
 

Fedor Attila polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 

 

Fedor Attila polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát. 

  

Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2014. (VI.26.) HATÁROZATA 

 

Tárgy: Ládbesenyő Község Önkormányzat adósságot 

keletkeztető  ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapítása a költségvetési évet követő három évben. 

 

1./ Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az  Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 29/A. §-

ban foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, 

valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 

évi CXCIV. tv. (Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a 2014. évet követő három évre várható 



összeget a határozat mellékletét képező táblázatban foglaltak 

szerint jóváhagyja. 

 

2./ A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel 

a Stabilitási tv. 10. § (3) bekezdésében foglalt követelménynek, 

mely szerint „az önkormányzat a 3. § (1) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes 

fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet 

futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az 

önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.” 

 

      Felelős: polgármester 

     Határidő: azonnal  

 

 10./ napirendi pont: 

 

Indítványok, javaslatok. 

Együttműködési megállapodás Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulat és Ládbesenyő 

Község Önkormányzata között 

Előadó: polgármester 

(Szóbeli előterjesztés, írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 

 

Fedor Attila polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2014. évben is lehetőség 

nyílik a Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulatnál négy fő öt hónapon keresztül történő 

közfoglalkoztatására. Az önkormányzatnak havonta fejenként 4.000,- Ft-tal kell hozzájárulni 

a közfoglalkoztatáshoz. Ismerteti az együttműködési megállapodásban foglaltakat. 

Fedor Attila polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 

 

Fedor Attila polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát. 

 

Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2014. (VI.26.) HATÁROZATA 

Tárgy: Együttműködési megállapodás Bódvavölgyi                                     

Vízgazdálkodási Társulat és Ládbesenyő Község 

Önkormányzata között 

Ládbesenyő Község Önkormányzata úgy döntött, hogy a 

Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulat által szervezett 

közmunka program keretén belül 4 fő foglalkoztatását igényli és 

azt támogatja.  

Képviselő-testület vállalja, hogy a 4.000,- Ft/fő/hó úgynevezett 

tagi hozzájárulást, 16.000,- Ft/hó, 2014. augusztus 1. napjától 

2014. december 31. napjáig a Bódvavölgyi Vízgazdálkodási 

Társulás részére számla alapján megfizeti.  



 

Képviselő-testület a fedezetet a 2014. évi költségvetés egyéb 

dologi kiadás terhére biztosítja.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Bódvavölgyi 

Vízgazdálkodási Társulással az „Együttműködési megállapodás” 

aláírására. 

Határidő: azonnal, illetve 2014. július 20., valamint 2014. 

szeptember 30. költségvetés módosítása 

Felelős: polgármester 

 

Fedor Attila polgármester, - mivel több indítvány és javaslat nem hangzott el bejelenti, hogy  

a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügy tárgyalására zárt ülést tart, megköszönte a 

részvételt és a képviselő-testület nyílt ülését bezárja. 

 

Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 
  

K.m.f. 

      

Fedor Attila      Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

polgármester            jegyző 

  



1. melléklet 
1./ Napirendi ponthoz 

 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:                           Készítette: Nagy Andrea előadó   

 

dr. Kernóczi Zsuzsanna     

            jegyző       

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2014. június 26. napján tartandó munkaterv szerinti ülésére 

 

Tárgy: Jelentés a lejárt idejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról                 

          

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyott éves munkatervének 

1. napirendi pontjaként kerül megtárgyalásra „Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról”.  

 

A lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról az alábbi jelentést 

adom a Tisztelt Képviselő-testületnek 2014. január 01. napjától: 

 

1/2014.(I.30.) határozat 

 

Tárgy: A Ládbesenyői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési  

             megállapodás felülvizsgálata 

Határidő: folyamatos 

 

 A képviselő-testület a Ládbesenyői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és a módosított együttműködési megállapodás 

aláírásra került.  

2/2014.(I.30.) határozat 

 

Tárgy: Megállapodás hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására kijelölt 

            közérdekű közszolgáltatóval 

Határidő: 15 nap 

 

Képviselő-testület jóváhagyta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátásáról 

szóló megállapodást, a jóváhagyott megállapodás aláírásra került.  

 

4/2014.(II.10.) határozat 

 

Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról 

Határidő: azonnal 

 

Képviselő-testület az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

módosítását jóváhagyta. Döntése a Társulás részére a képviselő-testület ülését követően 

megküldésre került. 



5/2014.(II.10.) határozat 

 

Tárgy: Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak             

             csökkentésére 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

 

Képviselő-testület döntésének megfelelően a 2014. évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz és 

csatornaszolgáltatás pályázata benyújtásra került. 

A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság Vízügyi 

Koordinációs Főosztály 2014. április 4. napján értesítést küldött az ivóvíz- és 

csatornaszolgáltatás 2014. évi állami támogatásra benyújtott pályázat eredményéről. 

 

A megítélt támogatás 2.342.700.- forint az ivóvíz-szolgáltatáshoz, a 3.437.700.- forint a 

csatornaszolgáltatáshoz. 

 

Az önkormányzat a támogatást havi bontásban, az adott hónapban, illetve első alkalommal a 

megelőző hónapokban és az adott hónapban - keletkező jogos követelés alapján utalja tovább 

a víziközmű-szolgáltatónak. A támogatás teljes összegét 2014. december 31-éig kell a 

víziközmű-szolgáltató rendelkezésére bocsátani. 

 

6/2014.(II.10.) határozat 

 

Tárgy: „ Edelény és Környéket Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető  

               Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodásának módosításáról 

Határidő: 2014. február 28. 

 

Képviselő-testület a jóváhagyott Társulási Megállapodás módosítását, valamint az egységes 

szerkezetű Társulási Megállapodást jóváhagyta, az erről szóló döntése az ülést követően a 

Társulás részére megküldésre került. 

 

7/2014.(II.10.) határozat 

 

Tárgy: A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló  

 megállapodás felülvizsgálata 

Határidő: folyamatos 

 

Képviselő-testület jóváhagyta a Szendrőlád Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és 

fenntartásáról szóló megállapodás módosítással egységes szerkezetbe foglalását, a 

megállapodás aláírásra került. 

 

8/2014.(II.10.) határozat 

 

Tárgy: A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

 

Képviselő-testület a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi pénzügyi tervét 

jóváhagyta, mely beépült a Szendrőládi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésébe. 

 

 

 



12/2014.(II.27.) határozat 

 

Tárgy: A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás  

             módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadása 

Határidő: azonnal 

 

Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást 

elfogadta. Erről szóló döntése megküldésre került a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak a képviselő-testület ülését követően. 

 

14/2014.(III.14.) határozat 

 

Tárgy: BO/13/2080-3/2014. sz. törvényességi felhívás 

Határidő: azonnal 

 

Képviselő-testület egyetértett a BAZ. Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti 

Főosztály  törvényességi felhívásával a törvényi keretek között. 

A képviselő-testület döntése az ülést követően megküldésre került a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya, valamint a Társulás Elnöke 

részére. 

15/2014.(III.14.) határozat 

 

Tárgy: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által  

             szervezett hulladékkezelési közszolgáltatásról” tárgyú törvényességi felhívásra  

             határidő hosszabbítási kérelem benyújtása. 

Határidő: azonnal 

 

A határidő hosszabbítás iránti kérelem megküldésre került a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának. A Főosztály a határidő módosítást 

engedélyezte 2014. május 31. napjáig. 

 

18/2014.(III.14.) határozat 

 

Tárgy:  Ládbesenyő Község belvíz-elvezetési rendszerének megtervezése, illetve  

   engedélyeztetése tárgyában megkötött megbízási szerződés módosítása 

Határidő: 15 nap 

 

Képviselő-testület jóváhagyta a Ládbesenyő község belvíz-elvezetési rendszerének 

megtervezése, illetve engedélyeztetése tárgyában a megbízási szerződést. A módosított 

megbízási szerződés aláírásra került. 

 

25/2014.(IV.24.) határozat 

 

Tárgy: II. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés  

             jóváhagyásáról 

Határidő: 1. pont: azonnal, 2-3 pont: 2014. május 31. 

 

A képviselő-testület a II. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátásáról szóló feladat-ellátási 

szerződést jóváhagyta. A döntésnek megfelelően a feladat-ellátási szerződés módosításra és 

aláírásra került. 



Képviselő-testület hozzájárult, hogy Nagy Endre és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel 

kötött feladat-ellátási szerződés - az ellátás folyamatosságának biztosításával – közös 

megegyezéssel felbontásra került. 

 

26/2014.(IV.24.) határozat 

 

Tárgy: Szociális nyári gyermekétkeztetés megszervezése 

Határidő: 2014. május 07. 

 

A képviselő-testület 2014. június 16. napjától 27 gyermek részére Edelényből történő 

kiszállítással 44 munkanapra megszervezésre került a szociális gyermekétkeztetés. 

A Kel-Szil Kft.-vel  (Bódva Étterem) a megállapodás aláírásra került. 

 

27/2014.(IV.24.) határozat 

 

Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal és kultúrház épületének fűtési rendszerének kiépítése,  

             korszerűsítése 

Határidő: 15 nap 

Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal és a kultúrház épületének fűtési 

rendszerének kiépítésével, korszerűsítésével Kopcsó és Rémiás Bt. (Edelény, Hársfa út 37.sz.) 

bízta meg. Az árajánlatnak megfelelő vállalkozási szerződés aláírásra került. 

 

28/2014.(V.29.) határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés munkájáról      

Határidő: 15 nap 

 

Képviselő-testület az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ beszámolóját elfogadta, az erről 

szóló döntése az intézményvezető részére megküldésre került. 

 

29/2014.(V.29.) határozat 

 

Tárgy: „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető  

              Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodásának módosítása 

Határidő: 1-3. pont: azonnal, 4. pont: 2014. május 31. 

     

A képviselő-testület jóváhagyta a módosított Társulási Megállapodást. Az erről szóló döntése 

a Társulás részére az ülést követően megküldésre került. Az egységes szerkezetű módosított 

Társulási Megállapodás aláírására sor került. 

 

30/2014.(V.29.) határozat 

 

Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület jóváhagyta a Társulási Megállapodás módosítását. 

Az erről szóló döntése a Társulás részére megküldésre került, a módosított Megállapodás és 

az egységes szerkezetű módosított Megállapodás aláírásra került. 

 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalása után fogadja el az alábbi  

határozati javaslatot: 

 

Határozati javaslat 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……../2014. (VI…..) határozata 

 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott 

határozatok  végrehajtásának állásáról 

             

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásának állásáról szóló jelentést és azt elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 

Ládbesenyő, 2014. június 16. 

                                                                                                        Fedor Attila 

                                                        polgármester 

  



2. melléklet 

2./ Napirendi ponthoz 

 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:                            Készítette: Nagy Andrea előadó   

 

dr. Kernóczi Zsuzsanna     

            jegyző       

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2014. június 26. napján tartandó munkaterv szerinti ülésére 

 

Tárgy: A településen közszolgáltatást végző szervezetek tájékoztatója (ivóvíz, folyékony és  

             szilárd hulladék, villamos energia, gáz)                  

               

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyott éves munkatervének 

2. napirendi pontjaként kerül megtárgyalásra „A településen közszolgáltatást végző 

szervezetek tájékoztatója (ivóvíz, folyékony és szilárd hulladék, villamos energia, gáz). 

A tájékoztató elkészítésére megkerestem az: 

 

- ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő 

Részvénytársaságot, az 

- ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodó Zrt.-t (Kazincbarcika), az 

- Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.-t (Miskolc),  valamint a 

- TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. Hálózatfejlesztést (Hajdúszoboszló). 

 

A településen a közszolgáltatást végző szervezetek megküldték a tájékoztatójukat, melyet az 

előterjesztéshez mellékelem. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalása után fogadja el az alábbi  

határozati javaslatot: 

Határozati javaslat 

 

Ládbesenyő  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……../2014. (VI…..) határozata 

 

Tárgy: A településen közszolgáltatást végző szervezetek         

tájékoztatója (ivóvíz, folyékony és szilárd hulladék, villamos              

energia, gáz) 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a településen közszolgáltatást végző szervezetek 

 

-    ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen  

            Működő Részvénytársaság, az 

- ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodó Zrt. 

(Kazincbarcika), az 



- Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (Miskolc),  

valamint a 

- TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. Hálózatfejlesztés 

(Hajdúszoboszló) tájékoztatóját a településen végzett 

tevékenységéről. 

 

Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat – a határozat 

mellékleteként – tudomásul veszi. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 

 

Ládbesenyő, 2014. június 18. 

                                                                                                        Fedor Attila 

                                                        polgármester 



3. melléklet  

3./ napirendi ponthoz 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:    Készítette: Nagy Andrea előadó 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna  

            jegyző 

      E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2014. június 26. napján megtartandó munkaterv szerinti ülésére. 

 

Tárgy:  A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2013.(XII.20.)   

              önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátások helyi szabályairól megalkotta a 7/2013. (XII.20.) önkormányzati rendeletét, melyet 

az 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelettel módosított. 

 

A rendelet II. Fejezete a szociális ellátásokat, ezen belül az 5. pontja az aktív korúak ellátására 

vonatkozó szabályokat tartalmazza, melynek 6. § (1) bekezdése előírja: „ A rendszeres 

szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy köteles együttműködni 

az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatával (a továbbiakban 

Családsegítő Szolgálat), mint az önkormányzat által kijelölt szervvel.” 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  37.§., 37/A §-a 

ebből a körből kiveszi az egészségkárosodott személyeket, nekik nem írható elő az 

együttműködési kötelezettség. Erre a rendeletben utalni kell. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) kötelező feladatként 

állítja elő a jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve 

ezzel a szabályozás várható körülményeit. 

Megfelelve a Jat. 17. § (1)-(2) bekezdésében foglalt előírásoknak az előzetes hatásvizsgálat 

eredményeiről hatásvizsgálati lapot készítettünk, melyet tájékoztatásul csatolunk az 

előterjesztéshez. 

 

A rendelet-tervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet:  

a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek,  

b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe, 

c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeiknek,  

d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek. 

 

Az előzetes hatásvizsgálat alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a 

következők állapíthatóak meg: 



a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: Az önkormányzati rendeletnek     

tartalmazni kell azt a rendelkezést az aktív korúak ellátásánál, hogy az 

egészségkárosodott személyek részére együttműködési kötelezettség nem írható elő.  

b) környezeti és egészségi következményei: nincs 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatás: adminisztratív terhet nem jelent. 

d) a jogalkotás elmaradásának várható következménye: A rendelet megalkotása a 

hatályos jogszabályok alapján indokolt, mert annak elmaradása jogszabály ellenes 

állapot fennmaradását eredményezné. 

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: személyi, tárgyi vonzata nincs. 

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival 

egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá 

tartozó jogszabály tervezetek közé. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és a rendelet 

megalkotására. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

……./2014.(VI.    ) önkormányzati rendelete 

(tervezet) 

 

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2013. (XII.20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  37/A § (3) bekezdésében, valamint a 132.§ 

(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

1.§ A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy 

köteles együttműködni az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatával 

(a  továbbiakban Családsegítő Szolgálat), mint az önkormányzat által kijelölt szervvel.        

Az együttműködési kötelezettség nem vonatkozik az egészségkárosodott személyre.” 

 

 2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát  veszti.  

 

 

        Fedor Attila       Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

        polgármester        jegyző 

 

 

 

 



Kihirdetési záradék: 

Kihirdetve Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 36.§ (4) 

bekezdése szerint Szendrőlád Közös Önkormányzati Hivatal Ládbesenyői 

Kirendeltség hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2014. június 27. napján. 

 

Ládbesenyő, 2014. június 27. 

                      

 

 Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

                          jegyző 

  



4. melléklet 

4./ napirendi ponthoz 

 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:                                     Készítette: Nagy Andrea előadó 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

               jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2014. június 26. napján megtartandó munkaterv szerinti ülésére 

 

Tárgy: Egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

Előterjesztő: jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 13. § (2) bekezdése szerint 

amennyiben a jogszabály minden rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak hatályon 

kívül helyezéséről. 

A Jat. 12. § (1) bekezdése szerint a módosító rendelkezés és hatályon kívül helyező rendelkezés a 

hatálybalépéssel végrehajtottá válik.  

A hatályos pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálata eredményeként hatályon kívül 

helyezésre kerülnek az önkormányzatnak már a lezárt költségvetési éveit érintő költségvetési 

rendeletei, azok módosításai, zárszámadási és pénzmaradványról rendelkező rendeletei, figyelemmel 

a Jat. 13.§ (2) bekezdésére. 

A deregulációval a hatályos joganyagból 44 db rendelet kerül ki, amelyek végrehajtottá váltak, és 

hatályon kívül helyezésük a helyi önkormányzati rendeletek átláthatóságát szolgálja.  

 

A rendelet-tervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet: 

 

a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek,  

b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe, 

c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeiknek,  

d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek. 

 

Az előzetes hatásvizsgálat alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a következők 

állapíthatóak meg: 

 

a) atársadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: Az önkormányzati rendeletek hatályon kívül 

helyezése a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján történik. Eredményeként a helyi 

önkormányzati rendeletek átláthatósága növekszik. 

b) környezeti és egészségi következményei: nincs 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a helyi önkormányzati rendelet nyilvántartásában 

jelentősen csökken az adminisztratív feladatellátás. 

d) a jogalkotás elmaradásának várható következménye: A rendelet megalkotása a hatályos 

jogszabályok alapján indokolt, mert annak elmaradása jogszabály ellenes állapot 

fennmaradását eredményezné. 

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

személyi, tárgyi vonzata nincs. 

 



A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési 

kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabály 

tervezetek közé. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 5/2013.(VI.28.) 

önkormányzati rendelet 37.§ (7) bekezdés a) és c) pontja alapján nem kell társadalmi egyeztetésre 

bocsátani a költségvetésről szóló rendelet-tervezetet, és a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-

tervezetet. Ezek alapján a hatályon kívül helyező rendeletet sem kell társadalmi egyeztetésre 

bocsátani. 

 

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására a deregulációs tárgyú rendelet 

megalkotására. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

……/2014.(VI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
(tervezet) 

 

Egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

következőket rendeli el: 

 

1.§ Hatályát veszti 

1. a Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2000. évi költségvetéséről  

    szóló 3/2000.(II.15.)önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.), 

2. az R. módosításáról szóló 9/2000.(VIII.18.) önkormányzati rendelet, 

3. a Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2001. évi költségvetésről      

szóló 4/2001.(II.13.) önkormányzati rendelet,  

4. az  R. módosításáról szóló 5/2001.(II.13.) önkormányzati rendelet, 

5. a Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2000. évi költségvetés  

    végrehajtásáról szóló 7/2001. (IV.10.) önkormányzati rendelet, 

6.  a Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a költségvetés  

     előterjesztésekor és a zárszámadáskor kötelezően beterjesztett mellékletekről a 9/2001.  

     (VII.17.) önkormányzati rendelet, 

7. a Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2002. évi költségvetéséről  

    szóló 1/2002. (III.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R2.), 

8. a Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének zárszámadási rendelete 

    az önkormányzat 2001. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 2/2002.(III.19.)  

    önkormányzati rendelet, 

9. az R2. módosításáról szóló 4/2002.(VIII.27.) önkormányzati rendelet, 

10. a Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2003. évi költségvetéséről  

       szóló 3/2003.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R3.), 

11. a Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének zárszámadási rendelete az  

      önkormányzat 2002. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2003.(IV.01.) 

      önkormányzati rendelet, 

12. az R3. módosításáról szóló 9/2003.(VII.29.) önkormányzati rendelet, 

13. az R3. módosításáról szóló 18/2003. (XII.18.) önkormányzati rendelet, 

 

 

 



14. a Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2004. évi költségvetéséről  

       szóló 3/2004. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R4.), 

15. a Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének zárszámadási rendelete, az  

      önkormányzat 2003. évi költségvetés végrehajtásáról szól 7/2004.(III.18.) önkormányzati  

      rendelet, 

16. az R4. módosításáról szóló 11/2004. (VIII.26.) önkormányzati rendelet, 

17. az R4. módosításáról szóló 14/2004. (XII.22.) önkormányzati rendelet, 

18. a Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2005. évi költségvetéséről  

      szóló 2/2005.(II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R5.), 

19. a Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének zárszámadási rendelete a  

      2004. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2005.(IV.15.) önkormányzati rendelet, 

20. az R5. módosításáról szóló 7/2005. (IV.15.) önkormányzati rendelet, 

21. az R5. módosításáról szóló 15/2005. (XII.30.) önkormányzati rendelet, 

22. a Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2006. évi költségvetéséről   

       szóló 2/2006.(II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R6.), 

23. a Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének zárszámadási rendelet a  

      2005. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2006. (IV.13.) önkormányzati rendelet, 

24. az R6. módosításáról szóló 4/2006.(IV.14.) önkormányzati rendelet, 

25. az R 6. módosításáról szóló 7/2006.(IX.01.) önkormányzati rendelet, 

26. a Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2007. évi költségvetéséről  

       szóló 2/2007.(II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R7.), 

27. a Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. évi költségvetési  

       zárszámadásáról szóló 4/2007.(IV.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R8.) 

28. az R7. módosításáról szóló 7/2007. (VI.30.) önkormányzati rendelet, 

29. az R8. módosításáról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet, 

30. a Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2008. évi költségvetéséről  

       szóló 3/2008.(II.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R9.), 

31. a Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2007. évi költségvetési  

       zárszámadásról szóló 4/2008.(IV.30.) önkormányzati rendelet, 

32. az R9. módosításáról szóló 5/2008. (VIII.29.) önkormányzati rendelet, 

33. a Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2009. évi költségvetéséről  

       szóló 2/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.10.), 

34. a Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2008. évi költségvetési  

       zárszámadásáról szóló 4/2009.(IV.24.) önkormányzati rendelet, 

35. az R10. módosításáról szóló 5/2009. (IX.16.) önkormányzati rendelet, 

36. a Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetéséről  

       szóló 1/2010.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R11.), 

37. a Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2009. évi költségvetési  

       zárszámadásról szóló 2/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet, 

38. az R11. módosításáról szóló 4/2010. (VIII.18.) önkormányzati rendelet, 

39. az R 11. módosításáról szóló 6/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet, 

40. a Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről  

      szóló 1/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R12.), 

41. az R12. módosításáról szóló 2/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet, 

42. a Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetési  

      zárszámadásról szóló 3/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet, 

43. a Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetéséről  

      és a költségvetés végrehajtásáról szóló 1/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet, 

44. a Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetési  

      zárszámadásról szóló 2/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 

 

 



2.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon  

      hatályát veszti. 

 

 

            Fedor Attila       Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

          polgármester     jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

Kihirdetve Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 36. § (4) bekezdése szerint 

Szendrőlád Közös Önkormányzati Hivatal Ládbesenyői Kirendeltség hirdetőtábláján való 

kifüggesztéssel 2014. június 27. napján. 

                      

Ládbesenyő, 2014. június 27. 

 Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

                          jegyző 

  



5. melléklet 

 

5./ napirendi ponthoz 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:  

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna     Készítette: Nagy Andrea előadó 

      jegyző           

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. június 26. napján tartandó munkaterv szerinti ülésére 

 

Tárgy: Ládbesenyő Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

5/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: jegyző  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a Ládbesenyő 

Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.28.) 

önkormányzati rendeletét, melyet a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályokat tartalmazó  

önkormányzati rendelettel módosította. 

 

A rendelet 8. pontja a képviselő-testület jegyzőkönyvére vonatkozó szabályokat tartalmazza, 

melynek 39.§ (2) bekezdése  szerint: „A feljegyzés és a hangfelvétel nem helyettesíti a 

jegyzőkönyvet. A hangfelvételről nem készíthető másolat, csak az ügyészségi és bírósági 

eljárásban történő felhasználásra adható ki. Zárt ülésen tilos egyéni hangfelvétel készítése.” 

 

A rendelet 40.§ (3) bekezdése az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:” A jegyzőkönyvről, 

annak részeiről – a zárt ülésről készült jegyzőkönyv kivételével – az állampolgárok külön 

törvényben meghatározott illeték megfizetése mellett írásban benyújtott kérelemmel másolatot 

kérhetnek, amelyet a polgármester engedélyével lehet kiadni. Nem szükséges írásbeli kérelem 

benyújtása és a polgármester engedélye, ha a kérelmező a képviselő-testület tagja, valamint a 

Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos felhasználásához szükséges kivonat.” 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 5. pontja alapján közérdekű adat: az állami vagy helyi 

önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó 

szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának 

ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen 

módon  vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, 

önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti 

felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a 

birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a 

megkötött szerződésekre vonatkozó adat. 

 

Ugyanezen § 6. pontja szerint közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem 

tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy 

hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. 



 

Az Infotv. 26. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzati feladatot, valamint 

jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a 

továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő 

közérdekű adatot közérdekből nyilvános adatot – az e törvényben meghatározott kivételekkel 

- erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse. 

 

A hivatkozott törvényi rendelkezések alapján egyértelmű, hogy a nyilvános képviselő-testületi 

ülésekről az önkormányzat által készített hangfelvétel közérdekű, illetve az ülés 

nyilvánossága folytán (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (Mötv.) 46.§ (1) bekezdése) közérdekből nyilvános adatokat tartalmaz, amelyek 

igénylésére az Infotv. rendelkezéseit kell alkalmazni, e törvény rendelkezéseit, az 

információszabadság érvényesülését az önkormányzati rendelet semmilyen módon nem 

korlátozhatja, e korlátozás jogellenes helyzetet idéz elő, ezért módosítani szükséges a rendelet 

39. § (2) bekezdésében foglaltakat azzal, hogy a zárt ülés jegyzőkönyvéről, és 

hangfelvételeiről másolat rendőrségi, ügyészségi és bírósági eljárásban történő felhasználás 

céljára adható ki. 

 

A rendelet 12. § (1) bekezdésében a település neve elírásra került, ezért a rendelkezést 

pontosítani kell. 

 

A rendelet-tervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet:  

 

a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek,  

b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe, 

c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeiknek,  

d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek. 

 

Az előzetes hatásvizsgálat alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a 

következők állapíthatóak meg: 

 

a. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: Az önkormányzati rendelet módosításával 

egyértelművé kell tenni, hogy a zárt ülés jegyzőkönyveiről, és hangfelvételeiről 

másolat rendőrségi, ügyészségi és bírósági eljárásban történő felhasználás céljára 

adható ki. Az információszabadság érvényesülését az önkormányzati rendelet 

semmilyen módon nem korlátozhatja. 

b. környezeti és egészségi következményei: nincs 

c. adminisztratív terheket befolyásoló hatás: adminisztratív terhet nem jelent. 

d. a jogalkotás elmaradásának várható következménye: A rendelet módosítása a hatályos 

jogszabályok alapján indokolt, mert annak elmaradása jogszabály ellenes állapot 

fennmaradását eredményezné. 

e. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: személyi, tárgyi vonzata nincs. 

 

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival 

egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá 

tartozó jogszabály tervezetek közé. 

 

 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és a rendelet 

megalkotására. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2014.(VI.….) önkormányzati rendelete 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

5/2013.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

(tervezet) 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,  

 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában,  

 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-

ában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 

 

1.§ A rendelet12. § (1) bekezdésben szereplő „Balajt” szövegrész helyébe „Ládbesenyő”  

      szövegrész lép. 

 

2.§ A rendelet 39.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(2) A feljegyzés és hangfelvétel nem helyettesíti a jegyzőkönyvet.  

       A zárt ülés jegyzőkönyveiről, és hangfelvételeiről másolat rendőrségi, ügyészségi és  

       bírósági eljárásban történő felhasználás céljára adható ki. A zárt ülésen tilos egyéni  

       hangfelvétel  készítése.”   

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon  

       hatályát veszti.  

 

 

 

           Fedor Attila                                                                 Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

           polgármester                                                                               jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

Kihirdetve Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 36. § (4) bekezdése 

szerint Szendrőlád Közös Önkormányzati Hivatal Ládbesenyői Kirendeltség hirdetőtábláján 

való kifüggesztéssel 2014. június 27. 

 

Ládbesenyő, 2014. június 27. 

 

 

 

                                                                                    Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

                                                                                                     jegyző  



6. melléklet 

6./ Napirendi ponthoz 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:  

 

 Dr. Kernóczi Zsuzsanna                                       Készítette: Nagy Andrea előadó 

            jegyző 

 

     ELŐTERJESZTÉS 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2014. június 26. napján megtartandó munkaterv szerinti ülésére 

 

Tárgy: A  közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév  

             táblák  és házszám táblák elhelyezéséről 

Előterjesztő: jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kez- 

deményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendeletet a következők miatt kell 

megalkotni: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 143. §(3) 

bekezdésében felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a 

közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló 

kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait.  

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendelet 40.§ (6) bekezdése előírja, hogy „A telek helyrajzi számát, illetőleg az épület 

házszámát a közterületről, illetőleg a magánútról jól látható módon fel kell tüntetni az erről 

szóló helyi önkormányzati rendelet szerint”. 

Ládbesenyő községben a közterület elnevezésének és megváltoztatásának eljárási folyamata, 

illetve rendje jelenleg nincs szabályozva, ezért a közterületek elnevezése eseti döntésekkel 

történt. A hivatalból indult eljáráson túl a rendelet-tervezet szabályozza, hogy kik jogosultak a 

közterületnév megállapítását és megváltoztatását kezdeményezni. A magyarországi hivatalos 

földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007.(XI. 14.) Korm. rendelet 

5.§ (2) bekezdése előírja, hogy a kormányrendeletben meghatározott földfelszíni részletek élő 

személyről nem nevezhetők el. A helyi rendelet konkrétan meghatározza, hogy személyről 

közterületet csak halála után 25 évvel lehet elnevezni. 

A közterületnév-jegyzéket el kellene készíteni és annak folyamatos vezetéséről, 

nyilvánosságra hozataláról gondoskodni kell. 

A tájékoztatás zavartalansága érdekében a közterületnév táblák elhelyezésének egységes 

gyakorlatát alakítaná ki a jogszabálytervezet. 

A rendelet-tervezet részletezi továbbá a házszámozási eljárás szabályait, figyelembe véve a 

közhiteles címnyilvántartás vezetéséhez szükséges feltételeket is. A hivatalból történő 

házszám változás esetén a házszám táblával történő ellátás költségei az önkormányzatot 

terhelné. A házszám tábla első alkalommal történő beszerzése, karbantartása, pótlása az 

ingatlan tulajdonosának, kezelőjének vagy használójának a kötelessége. A tájékozódás 

érdekében nemcsak a házszám megállapítása, hanem a házszám táblák pótlása is fontos. 



Mindezekre tekintettel szükséges a helyi rendelet megalkotása. 

A rendelet-tervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet: 

a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, 

b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe, 

c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai jogból eredő kötelezettségeiknek, 

d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek. 

 

 Előzetes hatásvizsgálat : 

 

1.       Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

      Az utca- és házszámozás segíti az eddig rendezetlen problémák megoldását. 

      Gazdasági: Nem mérhető hatás. 

      Költségvetési: A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatása  

      nem jelentős, fedezetét az önkormányzat a költségvetési rendeletében biztosítja. 

                  A szabályozás átláthatósága, egyértelműsége gyorsítja az ügymenetet.  

2.      Környezeti és egészségügyi hatás: 

                  Nem mérhető hatás. 

3.       Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 

    A szabályozás egyértelműségével az adminisztratív terhek jelentősen nem nőnek,  

    ugyanakkor az eljárási szabályok rögzítése egyértelműsíti az eljárás menetét, és  

                  gyorsítja a döntések meghozatalát. 

4.       A jogalkotás elmaradásának várható következménye: 

     A helyi rendelettel szemben fennálló jogharmonizációs kötelezettségünk 

teljesítése. A rendelet megalkotása az Mötv. 143. § (3) bekezdése alapján 

kötelező. Ennek elmaradása mulasztásos törvénysértést eredményez. 

5.        A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és  

        pénzügyi feltételek: 

                   A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételeket. Önkormányzatunknál a feltételek jelenleg is biztosítottak, 

ebben változás nem lesz. 

 

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival 

egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá 

tartozó jogszabályi tervezetek közé. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg a rendelet-tervezetet és fogadja el azt. 

  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2014(VI………..) önkormányzati rendelete 

(tervezet)  

 

A közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint 

a közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezéséről 

 
 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján,  



Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 3. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 
 

1.§ Ládbesenyő község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot 

megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni 

csak e rendelet szabályai szerint lehet. 
 

2. Értelmező rendelkezések 
 

2.§ E rendelet alkalmazásában: 

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti 

közterület. 

b) Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és 

nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév. 

c) Házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, 

amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és 

amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja. 
 

3. A közterület nevének megállapítása és megváltoztatása 
 

3.§ (1) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása a Képviselő-testület 

hatáskörébe tartozik.  

(2) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-

nyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani. 

(3) Minden házszámnak valamely közterülethez kell tartozni, de közterületnevek 

létezhetnek házszámok nélkül is. 

(4) Elágazó, több ágú utcákat áganként kell elnevezni. 

(5) A lakótelepek épületei közötti szerviz-utakat, továbbá a mezőgazdasági célú és 

lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.  

(6) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz a már elnevezett 

közterület nevét veszi fel.  

(7) Az új elnevezésnél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületneveket.  

(8) Meglévő közterületnevet az új elnevezéseknél nem lehet felhasználni. 

(9) A közterület elnevezése a közterület nevéből és a közterület közlekedési, 

funkcionális vonatkozású meghatározásából 

a) beépített vagy beépítésre szánt területen: főút, út, utca, tér, park, köz, sor, sétány, 

tanya, telep, völgy, vagy 

b) a beépítésre nem szánt területen: dűlő, út  

áll. 

(10) A közterület elnevezés és megváltoztatás előkészítő munkáit a Szendrőládi Közös 

Önkormányzati Hivatal Ládbesenyői Kirendeltség látja el. 
 

4. § (1) A közterület elnevezését a megállapításától számított 10 éven belül nem lehet 

megváltoztatni. 

(2) A közterületnév megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat 

kell alkalmazni.  

(3) A közterület jellegének - községrendezés, beépítés vagy más módon történő – 

megszűnésével külön döntés nélkül a közterületnév is megszűnik. 

(4) A megszűnt közterület nevét a nyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a 

megszűnés okát és idejét. 



 

5. § A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti: 

a) a polgármester, 

b) a Képviselő-testület bizottsága, 

c) a helyi önkormányzat képviselője, 

d) Ládbesenyő község közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező 

állampolgár, vagy 

e) Ládbesenyő község közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel 

rendelkező jogi személy. 
 

6. § (1) Személyről közterületet elnevezni leghamarabb halála után 25 évvel lehet. 

(2) A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és 

utónévvel. 

   (3) Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó így ismert, vagy  

       az elnevezés egy családról történik. 
 

4. Közterületnév-jegyzék 
 

7. §    A közterület nevének megállapításáról, megváltoztatásáról a Képviselő-testület döntését 

követő 30 napon belül a közterületnév-jegyzék vezetője értesíti az első fokú 

ingatlanügyi hatóságot a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés 

céljából. 
 

5. Közterületnév táblák elhelyezése 
    

8. § (1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületnév táblákon kell feltüntetni. A 

táblák kihelyezése a közterület kezelőjének a kötelessége. 

(2) A közterületnév táblán feltüntetett névnek meg kell egyeznie a Közterületnév-

jegyzékben szereplő írásmóddal. 

(3) A közterületnév táblát a közterület mindkét oldalán, a közterület elején és végén, 

valamint az utcakereszteződésnél minden sarokingatlanon el kell helyezni. 

(4) A közterületnév táblát épületen, kerítésen, vagy ezek hiányában külön 

tartószerkezeten, jól látható helyen kell elhelyezni. 

(5) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterületnév tábla elhelyezését és 

az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. A közterületnév táblán és a 

közterületnév tábla szélétől 1,0 m-en belül reklám céljára szolgáló feliratot, táblát 

elhelyezni nem szabad. 

(6) A közterületnév táblák kihelyezéséről a kihelyezéssel érintett ingatlan tulajdonosát, 

kezelőjét vagy használóját a kihelyezésért felelős szerv a kihelyezés előtt 15 nappal 

köteles értesíteni. 

(7) Megváltozott közterületnév táblákat a tájékozódás zavartalansága érdekében az 

elnevezéstől számított két évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színű, 

átlósáthúzással kell jelölni. Az új közterületnév táblát az áthúzott régi tábla alá vagy 

fölé kell felszerelni. A régi közterületnév táblát a névváltozást követő két év elteltével 

a közterület kezelőjének el kell távolítania. 
 

6. A házszámozás szabályai 
 

9. § (1) A névvel ellátott közterületeken házszámmal kell ellátni a beépített és beépítetlen 

ingatlanokat. A közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető. 

a) A házszámot ahhoz a közterülethez kapcsolódóan kell megállapítani, amellyel az 

ingatlan határos. 



b) Ha az ingatlan több közterülettel érintkezik, a házszámozást az ingatlannak az a 

közlekedési csatlakozása határozza meg, amelyről az ingatlan főépületének gyalogos 

megközelítése biztosított.  

c) Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a közterület bal oldalán lévő 

ingatlanokat páros, jobb oldalán lévő ingatlanokat páratlan számmal kell ellátni. Ha a 

közterület teret érint, akkor a számozás az óramutató járásával megegyezően 

történik. Egyoldalas beépítésű utcában a számozás folyamatos. 

d) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kiegészítő jelzésként a 

számok alátöréseként arab számok vagy a latin ábécé nagybetűi alkalmazhatók.  

a) Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént és az ingatlanon 

újabb lakások létesülnek, akkor a meglévő házszám arab számokkal történő 

alátörésével kell az új házszámokat megállapítani. 

b) Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, de telekmegosztás 

révén új ingatlan ékelődik be, akkor a meglévő házszámot változatlanul hagyva, 

a latin ábécé nagybetűivel történő alátöréssel kell az új házszámokat 

megállapítani.  

e) A házszám megállapítható az érintett ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, vagy     

     használójának kérelmére, illetve hivatalból. 
 

10. § (1) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetekben, olyan 

rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok 

azonosítását akadályozza. Ilyen esetnek minősül, ha:  

a) több ingatlan azonos közterületnévvel és azonos házszámmal szerepel a 

hivatalos nyilvántartásban, 

b) az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban 

található, 

c) az ingatlan házszáma téves, vagy 

d) az ingatlan megosztására vagy egyesítésére került sor. 

(2) Ha a közterületen több ingatlan azonos házszámmal rendelkezik, vagy az ingatlanok 

számozása hibás, akkor a közterületet vagy annak egy részét a legkisebb 

érdeksérelemmel járó módon kell átszámozni. 
 

11.§ (1) Az épület, a beépítetlen építési telek és az egyéb földterület házszámát a 

Polgármester határozattal állapítja meg. 

(2) A házszámot a polgármester hivatalból állapítja meg: 

a) új közterület létrejötte 

aa) utcanyitás, 

ab) meglévő közterület szakaszolása, 

ac) terület újraosztása, 

b) a kialakult házszámozási rendben fennálló hiba vagy hiány 

esetén. 

(3)  Több ingatlant érintő házszám megváltoztatása közterületenként, az összes érintett 

ingatlanra vonatkozóan, egy határozatban történik. 

(4) A határozatnak a törvényben előírtakon túl tartalmaznia kell: 

a) kérelemre indult eljárások esetén 

aa) a kérelmező nevét, és 

ab) a kérelmező bejelentett lakcímét, 

b) hivatalból indult eljárások esetén 

ba) a házszám megállapítás okát, 

bb) a házszám változásával érintett ingatlanok helyrajzi számát, és 



bc) a házszám változásával érintett ingatlanok változás előtti és változás utáni 

pontos címét. 

(5) A határozatot a törvényben előírtakon túl közölni kell: 

a) a kérelmezővel, 

b) a házszámozással érintett ingatlanok tulajdonosaival, 

c) a területileg illetékes ingatlanügyi hatósággal, 

d) a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal Ládbesenyői Kirendeltséget a 

nyilvántartásokban történő átvezetés céljából. 

(6) A házszámozási eljárásra egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(7) A közterület egészének vagy egy részének átszámozásával kapcsolatos eljárás során 

a házszámtáblák kihelyezésével kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik. 

(8) A házszámozás előkészítő munkáit a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 

Ládbesenyői Kirendeltség látja el. 

 

12.§ (1) Az ingatlanokat a közterületről jól látható, a nyilvántartással megegyező 

házszámtáblával kell megjelölni. 

(2) Amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható, a 

közterületről jól látható táblán kell a helyrajzi számával jelölni. 

(3) A házszámot az épület közterület felé néző homlokzatán, annak bejárat felőli részén 

kell elhelyezni. 

(4) Előkertes beépítési mód esetén, amennyiben a közterületről a házszám nem lenne 

olvasható, a házszámtáblát a kerítésen a bejárat mellett, kerítés hiányában a telek 

közterületi határvonalán jól láthatóan kell elhelyezni. 

(5) A beépítetlen építési telek esetén az előbbieket értelemszerűen kell alkalmazni. 

(6) Az ingatlan (1)-(2) bekezdése szerinti táblával történő ellátásáról az ingatlan 

tulajdonosa, kezelője, vagy használója a határozat jogerőre emelkedésétől számított 

30 napon belül, míg a táblák karbantartásáról és szükség szerinti pótlásáról 

folyamatosan köteles saját költségén gondoskodni. 

(7) Az (1)-(6) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése a a 

Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal Ládbesenyői Kirendeltség feladatkörébe 

tartozik. 
 

7. Záró rendelkezések 
 

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba. 

 

14. § Azon ingatlan tulajdonosa, ahol az ingatlan házszámozása hiányzik, e rendeletben  

         foglalt kötelezettségének a rendelet hatályba lépését követő fél éven belül köteles eleget  

         tenni. 

 

 

   Fedor Attila      Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

   polgármester                                                                              jegyző 

 

 

 

 

 

 

 



Kihirdetési záradék: 

Kihirdetve Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 36. § (4) bekezdése 

szerint Szendrőlád Közös Önkormányzati Hivatal Ládbesenyői Kirendeltség hirdetőtábláján 

való kifüggesztéssel 2014. június 27. napján. 

Ládbesenyő, 2014. június 27.  

 

  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

jegyző 

  



7. melléklet 

7./ napirendi ponthoz 

 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:   Készítette: Nagy Andrea előadó 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna      

      jegyző           

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. június 26. napján tartandó munkaterv szerinti ülésére 

 

Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és 

elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatásról szóló 8/2013. (XII.20.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: jegyző  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállításra és elhelyezésére irányuló helyi 

közszolgáltatásról szóló 8/2013.(XII.20.) önkormányzati rendeletét, melyet az 5/2014.(IV.25.) 

önkormányzati rendelettel módosított. 

 

A rendelet 6.§ (1) bekezdését az alábbiak szerint módosította: 

 

„6.§ (1) „A közszolgáltató csak olyan személy/vállalkozó vagy szervezet lehet, aki ellen 

hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben – a törvényben, kormányrendeletben 

meghatározott – szabálysértés elkövetése miatt jogerősen büntetés kiszabása vagy intézkedés 

alkalmazása nem történt. A közszolgáltató alvállalkozója is csak olyan személy/vállalkozó 

vagy szervezet lehet, aki ellen hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben – a törvénybe, 

kormányrendeletben meghatározott – szabálysértés elkövetése miatt jogerősen büntetés 

kiszabása vagy intézkedés alkalmazása nem történt.” 

 

Az önkormányzat a közszolgáltatóra nézve a Vgt-ben és a Korm. rendeletben foglaltaknál 

szigorúbb feltételt határoz meg. Ez a korlátozás nem szerencsés, az önkormányzat ezt 

rendeletében nem kötheti ki, mert aki megfelel a törvényben és a kormány rendeletben foglalt 

feltételeknek, az elláthat ilyen tevékenységet, ezért a rendet 6. § (1) bekezdését hatályon kívül 

kell helyezni. 

 

A rendelet-tervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet:  

a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek,  

b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe, 

c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő 

kötelezettségeiknek, 

d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek. 

 

 



Az előzetes hatásvizsgálat alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a 

következők állapíthatóak meg: 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: Az önkormányzati rendelet módosításával 

a jogszabályi rendelkezésnek kell megfelelni, az önkormányzat rendeletében 

szigorúbb feltételeket nem határozhat meg a magasabb szintű jogszabályoknál.  

b) környezeti és egészségi következményei: nincs 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatás: adminisztratív terhet nem jelent. 

d) a jogalkotás elmaradásának várható következménye: A rendelet megalkotása a 

hatályos jogszabályok alapján indokolt, mert annak elmaradása jogszabály ellenes 

állapot fennmaradását eredményezné. 

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: személyi, tárgyi vonzata nincs. 

 

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival 

egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá 

tartozó jogszabály tervezetek közé. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és a rendelet 

megalkotására. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2014.(VI.….) önkormányzati rendelete 

(tervezet)  

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és 

elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatásról szóló 8/2013.(XII.20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 

LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  

 

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 

 

1.§ A rendelet 6. § (1) bekezdése hatályát veszti.  

       

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon  

       hatályát veszti.  

 

            Fedor Attila                                                                  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

             polgármester                                                                               jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

Kihirdetve Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 36. § (4) bekezdése 

szerint Szendrőlád Közös Önkormányzati Hivatal Ládbesenyői Kirendeltség hirdetőtábláján 

való kifüggesztéssel 2014. június 27. napján. 

 

Ládbesenyő, 2014. június 27.                                               Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

                                                                                                     jegyző  



8. melléklet 

8./ napirendi ponthoz 

 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: Készítette: Kisida Gáborné  pénzügyi előadó 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna      

      jegyző           

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. június 26. napján tartandó munkaterv szerinti ülésére 

 

Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.28.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: jegyző  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta az önkormányzat 

2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletét.  

 

A rendelet 2. § (3) bekezdése szerint az önkormányzat „A bevételek és kiadások előirányzat-

csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, 

állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.1. melléklet szerint állapítja meg.” 

Az 1.1. melléklet nem tartalmaz ilyen megbontást, ezért a rendelet 1.1. mellékletét módosítani 

szükséges. 

 

A rendelet 5. pontja az előirányzat módosítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, 

melynek 5. § (4) bekezdése szerint: 

 

„A képviselő-testület a költségvetési rendelt 5. § (2) és (5) bekezdése szerinti előirányzat-

módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – 

félévente (a döntés szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló 

elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha 

év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat 

csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell 

terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.” 

 

A költségvetés módosításáról rendelkező 5. § (4) bekezdése félévenkénti módosítást ír elő, 

nincs összhangban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (5) 

bekezdésével, - ami negyedévenkénti módosítást ír elő, ezért szükséges a rendelet 

módosítása. 

 

A rendelet-tervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet:  

a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, 

b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe, 

c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeiknek,  

d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek. 

 



Az előzetes hatásvizsgálat alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a 

következők állapíthatóak meg: 

 

a. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: Az önkormányzati rendelet módosításával 

a jogszabályi rendelkezésnek kell megfelelni. 

b. környezeti és egészségi következményei: nincs 

c. adminisztratív terheket befolyásoló hatás: adminisztratív terhet nem jelent. 

d. a jogalkotás elmaradásának várható következménye: A rendelet megalkotása a 

hatályos jogszabályok alapján indokolt, mert annak elmaradása jogszabály ellenes 

állapot fennmaradását eredményezné. 

e. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: személyi, tárgyi vonzata nincs. 

 

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival 

egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá 

tartozó jogszabály tervezetek közé. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és a rendelet 

megalkotására. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2014.(VI.….) önkormányzati rendelete 

(tervezet)  

 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,  

 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 

alábbiakat rendeli el: 

 

1.§ A rendelet 5.§ (4) bekezdésében szereplő „félévente” szövegrész helyébe „negyedévente”  

      szövegrész  lép. 

 

2.§ A rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1.1. melléklet lép. 

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

        

            

 

 

 

 

 Fedor Attila                                                                  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

               polgármester                                                                               jegyző 

 

 

 



Kihirdetési záradék: 
Kihirdetve Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 36. § (4) bekezdése 

szerint Szendrőlád Közös Önkormányzati Hivatal Ládbesenyői Kirendeltség hirdetőtábláján 

való kifüggesztéssel 2014. június 27. napján. 

 

Ládbesenyő, 2014. június 27. 

 

                                                                                    Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

                                                                                                     jegyző 



9. melléklet 

9./ Napirendi ponthoz 

 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:             

 

dr. Kernóczi Zsuzsanna       Készítette: Nagy Andrea előadó 

            jegyző       

  

ELŐTERJESZTÉS 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2014. június 26. napján tartandó munkaterv szerinti ülésére 

 

Tárgy:  Ládbesenyő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  

   kötelezettségeinek megállapítása a költségvetési évet követő három évben 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A. § szerint a helyi 

önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás évente, legkésőbb a költségvetési 

rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdése a) pontjának 

felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek 

valamit a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követ három évre várható összegét. 

 

A Stabilitási tv. 10. § (3) és (11) bekezdése értelmében az önkormányzat adósságot 

keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot 

keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat 

adott évi saját bevételeinek  50%-át, amelybe nem számítható bele a likvid hitelből származó, 

az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának 

biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető összeg, de beleszámítandó a kezessége-, illetve 

garancia vállalásból eredő jogosult  által érvényesített fizetési kötelezettség összege. 

 

Az önkormányzat saját bevételeinek fogalmát a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) 

bekezdése határozza meg az alábbiak szerint: 

 

„ Az Önkormányzat saját bevételének minősül:   

1. a helyi adóból származó bevétel, 

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 

értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 

3. az osztalék, a koncessziós díj és hozambevétel, 

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből 

vagy privatizációból származó bevétel, 

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.” 
 

A hivatkozott jogszabályhelyek alapján az Önkormányzat saját bevételeit és fizetési 

kötelezettségeit az előterjesztés melléklete tartalmazza.   

 



Ládbesenyő Község Önkormányzat saját bevételei: magánszemélyek kommunális adója, 

gázhálózat használati díja, a pótlék- és díjbevételek összessége. 

 

Képviselő-testület 2013. február 28. napján megtartott ülésén a 2013. évet követő három évre 

vonatkozóan a 17/2013.(II.28.) határozatát hozta meg. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A. §-a értelmében a 

költségvetési évet követő három évre vonatkozó döntés meghozatalára nem került sor, ezért 

szükséges a határozat meghozatala. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalása után a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Határozati javaslat 

 

Ládbesenyő  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……../2014. (VI …..) határozata 

 

Tárgy:  Ládbesenyő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető  

              ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a  

              költségvetési évet követő három évben.” 

 

1./ Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 29/A. §-ban   

foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 

(Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2014. évet követő 

három évre várható összeget a határozat mellékletét képező 

táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

2./ A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a 

Stabilitási tv. 10. § (3) bekezdésében foglalt követelménynek, mely 

szerint „az önkormányzat a 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési 

kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig 

egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját 

bevételeinek 50%-át.”  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

Ládbesenyő, 2014. június 18. 

 

 

 

                                                                                                         Fedor Attila  

                                        polgármester 

  



Melléklet a 33/2014. (VI.26.) számú határozathoz 

Megnevezés Sorszám 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség 

Összesen 
7=(3+4+5+6) 

2014 2015 2016 2017 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Helyi adók 1 6400 5200 5100 5100 21800 
Osztalékok,koncessziós 
díjak 2           

Díjak, pótlékok, bírságok 3 50 60 50 60 220 
Tárgyi eszközök, 
immateriális javak, vagyoni 
értékű jog értékesítése, 
Vagyonhasznosításból 
származó bevételek 4 0 0 0 0 0 

Részvények, részesedések, 
értékesítése 5 0 0 0 0 0 
Vállalatértékesítésből, 
privatizációból származó 
bevételek 6 0 0 0 0 0 

Kezességvállalással 
kapcsolatos megtérülés 7   0 0 0   

Saját bevételek (01+…+7) 8 6450 5260 5150 5160 22020 

Saját bevételek (08. sor) 50 
%-a 9 3225 2630 2575 2580 11010 
Előző év(ek)ben keletkezett 
tárgyévi fieztési 
kötelezettség (11+……+17) 10 0 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt hitel és 
annak tőketartozása 11 0 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt kölcsön és 
annak tőketartozása 12 0 0 0 0 0 

Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír 13 0 0 0 0 0 

Adott váltó 14 0 0 0 0 0 

Pénzügyi lízing 15 0 0 0 0 0 

Halasztott fizetés 16           

Kezességvállalásból eredő 
fizetési kötelezettség 17 0 0 0 0 0 

Tárgyévben keletekezz, III. 
kötelező, tárgyévet terhelő 
fizetési kötelezettség 
(19+….+25) 18 0 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt hitel és 
annak tőketartozása 19 0 0 0 0 0 

Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír 20           

Adott váltó 21           

Pénzügyi lízing 22           

Halasztott fizetés 23           

Kezességvállalásból eredő 
fizetési kötelezettség 24           

Fieztési kötelezettség 
össszesen (10+18) 25           

Fizetési kötelezettséggel 
csökkentett saját bevétel 
(09-25) 26 3225 2630 2575 2580 11010 

 

  



10. melléklet 

10./ Napirendi ponthoz 

 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:             

 

dr. Kernóczi Zsuzsanna       Készítette: Nagy Andrea előadó 

            jegyző       

  

ELŐTERJESZTÉS 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2014. június 26. napján tartandó munkaterv szerinti ülésére 

 

Tárgy: Együttműködési megállapodás Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulat és Ládbesenyő                                           

Község Önkormányzata között 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulat 2014. évben is részt vesz az országos 

közfoglalkozatási programban. A társulat 2014. augusztus 01. és 2014. december 31. közötti 

időszakban az önkormányzat területén lévő, önkormányzati tulajdonú vízfolyásokon kaszálás, 

gaztalanítás, cserjeírtás, medertisztítási feladatokat végezne el. Kitűzött céluk parlagfű- és 

gazmentesítés, esztétikus környezet kialakítása, valamint szabad vízáramlás biztosítása révén 

az árvízi veszélyeztetettség csökkentése. A létszámszükségletet és az összetételt az 

önkormányzat határozza meg. A Társulat által szervezett és irányított közfoglalkoztatást az 

önkormányzat havi 4.000,- Ft/fő támogatná. Előzetes bejelentés alapján az önkormányzat 

igényt tarthat maximálisan 20 munkanap/fő a közfoglalkoztatottakra közfeladatok végzésére. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalása után fogadja el az alábbi  

határozati javaslatot: 

 Határozati javaslat 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2014. (VI.26.) HATÁROZATA 

Tárgy: Együttműködési megállapodás Bódvavölgyi 

Vízgazdálkodási Társulat és Ládbesenyő Község 

Önkormányzata között 

Ládbesenyő Község Önkormányzata úgy döntött, hogy a 

Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulat által szervezett 

közmunka program keretén belül 4 fő foglalkoztatását igényli és 

azt támogatja.  

Képviselő-testület vállalja, hogy a 4.000,- Ft/fő/hó úgynevezett 

tagi hozzájárulást, 16.000,- Ft/hó, 2014. augusztus 1. napjától 

2014. december 31. napjáig a Bódvavölgyi Vízgazdálkodási 

Társulás részére számla alapján megfizeti.  

 



Képviselő-testület a fedezetet a 2014. évi költségvetés egyéb 

dologi kiadás terhére biztosítja.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Bódvavölgyi 

Vízgazdálkodási Társulással az „Együttműködési megállapodás” 

aláírására. 

Határidő: azonnal, illetve 2014. július 20., valamint 2014. 

szeptember 30. költségvetés módosítása 

Felelős: polgármester 

 

 

Ládbesenyő, 2014. június 18. 

                                                                                                        Fedor Attila 

                                                        polgármester 
 


