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   a./  Tárgysorozata 
 

    b./ Jegyzőkönyve 
 

                                                               c./  Határozata 
 
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T  
 

 
1./ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának módosításáról 
 
2./ Vízkorlátozási Terv jóváhagyásáról 
 
3./ Gyermeknapi rendezvény támogatásáról 
 
4./ BORSODVÍZ Zrt. jegyzett tőkéjének leszállításával és alapszabály módosításával       
     kapcsolatos részvényesi hozzájárulásról 
 
 
Abod, 2013. május 29. 
 

 
 
 
 
 

Vártás József jegyző távollétében: 
 
 

Méhész Katalin 
aljegyző 



J EG Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült : Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29. napján az 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén (3753 Abod, 
Magyar út 42.) megtartott  rendkívüli nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: Restyánszki Gábor polgármester, Zsemkó János alpolgármester, Bartus Gábor  
                      és Fekete Józsefné képviselők  
 
Igazoltan van távol: Berkesi László képviselő  
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Méhész Katalin aljegyző 
 Almási Lászlóné igazgatási előadó 
 
Restyánszki Gábor polgármester köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülésen résztvevőket, 
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület rendkívüli ülése határozatképes, mivel az 5 fős 
testületből 4 fő jelen van. Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait. 
 
Polgármester megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli ülés 
napirendi pontjaival kapcsolatba van-e észrevétel, javaslat, indítvány? 
 
A képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, javaslat, 
indítvány nem volt. 
 
Polgármester javasolja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadását a meghívóban 
foglaltak szerint. 
 
Képviselő-testület a javaslatot a rendkívüli ülés napirendi pontjaira 4 igen, 0 nem szavazattal, 
0 tartózkodás mellett – valamennyi képviselő döntésben való részvételével - elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
40/ 2013.(V.29.) H A T Á R O Z A T A 

               
Tárgy:  Rendkívüli ülés napirendi pontjainak az elfogadásáról 
 
 Abod Község Önkormányzatának képviselő-testülete a rendkívüli ülés 
 napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 

 
1./ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának módosításáról 
     Előadó: polgármester 
 
2./ Vízkorlátozási Terv jóváhagyásáról 
     Előadó: polgármester 
 
3./ Gyermeknapi rendezvény támogatásáról 
     Előadó: polgármester 
 
4./ BORSODVÍZ Zrt. jegyzett tőkéjének leszállításával és alapszabály módosításával   
      kapcsolatos részvényesi hozzájárulásról  
      Előadó: polgármester 
 
 



 
Elfogadott és tárgyalt napirendek: 
 
1./ Napirendi pont tárgya: 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátotta. 
 
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.  
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a  határozati javaslatot szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett - valamennyi 
képviselő döntésben való részvételével - elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
41/ 2013.(V.29.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának 

módosításáról 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának  módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös 

Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-nak módosítását a határozat                          
1. mellékleteként -  jóváhagyja. 

2.  Képviselő-testülete a módosított Alapító Okirat egységes szerkezetben – a 
határozat 2. mellékleteként – jóváhagyja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet a 41/2013.(V.29.) határozathoz 
  

 
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 

  
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Abod  Község Önkormányzat Képviselő-
testülete és Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84-85 §-a, és az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. 
§ (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító 
okiratot adják ki: 
 
Az Alapító Okirat 1. pontja kiegészül az alábbi 1.3.2. ponttal: 
 
„1.3.2.  Szakácsi ideiglenes kirendeltség: 3786 Szakácsi, Petőfi Sándor út 2. 
 
Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„2. A költségvetési szerv közfeladata: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat 
működésével kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a Mötv. 13. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatok ellátására Edelény Város Önkormányzata a Mötv. 85. § (1) 
bekezdése alapján közös önkormányzati hivatalt működtet Abod Község 
Önkormányzatával és  Szakácsi Község Önkormányzatával.” 

 
Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A közös önkormányzati hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb 
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Edelény, Abod és Szakácsi 
települések vonatkozásában. A közös önkormányzati hivatal feladatait részletesen a 
társult település önkormányzata által jóváhagyott, a közös önkormányzati hivatal 
működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. 
Abod településen a közös önkormányzati hivatalnak állandó kirendeltsége működik az 
igazgatási, pénzügyi, adózási tevékenység végzésére. 
 

Az Alapító Okirat 6. 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„6.1. Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális, gyámügyi, szabálysértési, birtokháborítási, 
hagyaték, anyakönyvi igazgatási ügyek: Edelény  város , Abod  és Szakácsi községek 
településeinek közigazgatási területei.” 

 
 

Az Alapító Okirat 8. pontja kiegészül az alábbi 8.3. ponttal: 
 

„8.3. Neve:   Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Székhelye: 3786  Szakácsi, Petőfi Sándor út 2.”               

 
 
 
 
 
 



Záró rendelkezések: 
 
A módosított okirat a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba. 
 
Kelt: Abod, 2013. május 29.  

 
P.H.                                                                          P.H. 

 
………………………………………        ………………………………………. 

  Molnár Oszkár polgármester                Restyánszki Gábor polgármester 
Edelény Város Önkormányzata                        Abod Község Önkormányzata 

 
 
 

P.H. 
 
 

…………………………………………… 
Feketéné Bisztrán Ilona polgármester 

Szakácsi Község  Önkormányzata 
 
 
 

Záradék:  
 

Jelen módosított alapító okiratot:  
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 105/2013.(V. 28.) határozatával,  
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 41/2013. (V.29.)  határozatával, 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2013. (V.29.) határozatával      
jóváhagyta. 

 
A jóváhagyott módosított Alapító Okiratot a Képviselő-testületi döntések értelmében 
ellenjegyzem: 

 
Edelény, 2013. május 29. 

 
 

                                  P.H. 
 
 

       …………………………………… 
 
                Vártás József jegyző távollétében: 
                            
 
    Méhész Katalin 
       aljegyző 
 

 Edelény Közös Önkormányzati Hivatal             
  



 2. melléklet a 41/2013.(V.29.) határozathoz 
    

AALLAAPPÍÍTTÓÓ  OOKKIIRRAATT  
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Abod Község Önkormányzat Képviselő-
testülete és Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84-85 §-a, és az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. 
§ (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító 
okiratot adják ki: 
 
1. A költségvetési szervmegnevezése, székhelye, telephelye: 

 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 

1.2. Székhelye:  3780 Edelény, István király útja 52.  

1.3. Telephely címe: 

1.3.1.  Abodi állandó kirendeltség: 3753 Abod, Magyar út 42. 
              1.3.2.   Szakácsi ideiglenes kirendeltség:3786 Szakácsi, Petőfi Sándor út 2. 
 
2. A költségvetési szerv közfeladata: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat 
működésével kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a Mötv. 13. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatok ellátására Edelény Város Önkormányzata a Mötv. 85. § (1) 
bekezdése alapján közös önkormányzati hivatalt működtet Abod Község és Szakácsi 
Község Önkormányzatával. 

 
3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A közös önkormányzati hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban 
a számára meghatározott feladatokat Edelény, Abod és Szakácsi települések 
vonatkozásában. A közös önkormányzati hivatal feladatait részletesen a társult település 
önkormányzata által jóváhagyott, a közös önkormányzati hivatal működtetésére és 
fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. 

Abod településen a közös önkormányzati hivatalnak állandó kirendeltsége működik az 
igazgatási, pénzügyi, adózási tevékenység végzésére. 

4. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
841105 helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége  

5. A költségvetési szerv alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti besorolása: 
811000 Építményüzemeltetés 
841112  Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841117  Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek  



841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek  
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841126  Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége  
841127  Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége  
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841173  Statisztikai tevékenység 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 
841906 Finanszírozási műveletek 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
882111 Aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása 
882202 Közgyógyellátás 
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 

programok 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
 

6. A költségvetési szerv illetékességi területe, működési köre: 
6.1. Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális, gyámügyi, szabálysértési, birtokháborítási, 

hagyaték, anyakönyvi igazgatási ügyek: Edelény város és Abod és Szakácsi 
községek településeinek közigazgatási területei 

6.2. Telepengedélyek kiadása: 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, 
illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes 
szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a 
bejelentés szabályairól  

6.3. Zaj- és rezgésvédelem: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés 
elleni védelem egyes szabályairól, és a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a 
zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás 
ellenőrzésének módjáról 

6.4. Építéshatóság: 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az 
építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 

Az I. fokú építésügyi hatósági feladtok tekintetében a jegyző illetékességét a járási 
(fővárosi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet 1. melléklete 
határozza meg. 

 
 
7. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:  

Neve:   Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Székhelye:  3780 Edelény, István király útja 52. 
 

8. Alapítói jogokat gyakorló irányító szerv(ek) neve, székhelye: 



8.1. Neve:   Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 Székhelye:  3780 Edelény, István király útja 52. 

8.2. Neve:   Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Székhelye:         3753 Abod, Magyar út 42. 

8.3. Neve:                Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 Székhelye:  3786 Szakácsi, Petőfi Sándor út 2. 

 
9. A költségvetési szerv jogelődjének neve, székhelye: 

 Neve:   Edelényi Polgármesteri Hivatal 
 Székhelye:  3780 Edelény, István király útja 52. 

 
10. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog: 

A költségvetési szerv az alapfeladatok ellátáshoz a rendelkezésére bocsátott ingó- és 
ingatlanvagyont tevékenysége során szabadon használhatja  a létrehozásról szóló 
Megállapodásban foglaltak szerint.  

 
11. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
 
12. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szervet a jegyző vezeti. A jegyzőt a Mötv. 82. § (1) bekezdése alapján a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően nyilvános pályázat alapján Edelény város polgármestere - határozatlan időre 
- nevezik ki - a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban 
foglaltak szerint. 

 
13. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 

megjelölése: 
A foglalkoztatottak a közös önkormányzati hivatallal a Kttv. szerinti közszolgálati 
jogviszonyban állnak, kivéve az ugyanezen tevékenység ellátását segítő technikai 
alkalmazottakat, akik a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Mt.) szerinti munkajogviszonyban állnak. A foglalkoztatottak a közös 
önkormányzati hivatallal Ptk. szerinti megbízásos jogviszonyban, illetve vállalkozás 
jellegű jogviszonyban, vagy közfoglalkoztatási jogviszonyban is állhatnak. 
 

14. Átmeneti rendelkezések: 
Az Mötv. 83.§ c) pontjának megfelelő alkalmazásával, a közös önkormányzati hivatal 
alakításáról szóló megállapodásban foglaltak szerint Edelény város polgármestere dönthet 
úgy, hogy a megszűnő Edelényi Polgármesteri Hivatalának jegyzőjét, aljegyzőjét a 
létrejövő közös önkormányzati hivatal jegyzőjeként, aljegyzőjeként - annak 
egyetértésével - foglalkoztatja. 
A Mötv. Átmeneti rendelkezések alcím alatt szereplő 146/C.§ (3) bekezdésének hatályba 
lépése esetén a közös önkormányzati hivatal jegyzője – a Mötv.-ben meghatározottak 
figyelembe vételével – dönthet arról, hogy a megszűnő Edelényi Polgármesteri 
Hivatalánál közszolgálati jogviszonyban állókat, valamint a Szendrőládi Közös 
Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott 1 fő köztisztviselőt (az abodi állandó 
kirendeltségen történő munkavégzésre) a közös önkormányzati hivatalban áthelyezési 
követően foglalkoztatja. 
 

Záró rendelkezések: 



A módosított okirat a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba. 

 
Kelt: Abod, 2013. május 29. 
 

P.H.   P.H. 
 
…………………………………………….        ………………………………………. 

 Molnár Oszkár polgármester         Restyánszki Gábor polgármester 
Edelény Város Önkormányzata     Abod Község Önkormányzata 

 
 
 
      P.H. 
 

…………………………………………… 
Feketéné Bisztrán Ilona polgármester 
Szakácsi Község Önkormányzata 

 
Záradék: 
Jelen alapító okiratot:  
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
„Alapító Okirat”-át a 105/2013.(V.28.) határozatával,  
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 41/2013.(V.29.) határozatával, 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2013.(V.29.) határozatával 
módosította és  jóváhagyta. 
 

Edelény, 2013. május 29.  
 
 

P.H. 
…………………………………… 

 
Vártás József jegyző távollétében 

 
Méhész Katalin 

aljegyző 
Edelény Közös Önkormányzati Hivatal 

 

 

 

 

 

 

2./ Napirendi pont tárgya: 
Vízkorlátozási Terv jóváhagyásáról 



Előadó: polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztést vitára bocsátotta. 

Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.  

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátja. 

Képviselő-testület a javaslatot 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett - 
valamennyi képviselő döntésben való részvételével - elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
42/ 2013.(V.29.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Vízkorlátozási Terv jóváhagyásáról  
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató ZRt. Vízkorlátozási 
Terv jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:  
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a határozat 1. 
mellékletét képező -  a BORSODVÍZ Zrt. által  elkészített 
„Vízkorlátozási Terv”-et jóváhagyja. 
 
Képviselő-testület elrendeli a jóváhagyott „Vízkorlátozási Terv” 
helyben szokásos módon történő közzétételét. 
 
 
Határidő: 2013. május 31.  
Felelős:  polgármester, jegyző 
 

 
1. melléklet a 42/2013.(V.29.) határozathoz  

 
VÍZKORLÁTOZÁSI TERV 

 
Az ivóvízfogyasztást korlátozó intézkedések bevezetésre kerül sor a BORSODVÍZ Zrt. üzemeltetési 
területén, az esetben, ha víztermelő kapacitás tartósan nem képes a jelentkező igényeknek 
megfelelő vízmennyiség szolgáltatására.  
 
Eljárási szabályok az 58/2013.(II.27.) Kormányrendelet közműves ivóvízellátásáról szóló 
83. §-nak 1. és 2. pontja alapján:  
 
A vízkorlátozási  tervet  a  BORSODVÍZ Zrt.  a  területileg illetékes  Önkormányzatok részére 
megküldi.  A  korlátozás  szükséges  fokozatának életbeléptetését  a  Társaság cégvezetőjének 
kérésére, a képviselő testület által jóváhagyott tervnek megfelelően, a Polgármester rendeli el.  
 
Az  elrendelés  időpontját  és  a  korlátozás  fokozatát  az  Önkormányzat visszaigazolja  a 
szolgáltató felé. 
 
Azon településeken ahol, a szolgáltatás átvett ivóvízből történik, a szolgáltatást a 



BORSODVÍZ Zrt.  végzi,  a  korlátozást  az  átadó és  szolgáltató  együttes  kezdeményezésére  a  
Polgármester rendeli el.  
A vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.  
 
A  korlátozási  terv végrehajtása területén  a helyi  Önkormányzat  és  a Társaság 
köteles szorosan együtt működni az alábbiak szerint:  
 
A Társaság a közületi fogyasztókat írásban értesíti az őket érintő korlátozás mértékéről.  
 
A  helyi  Önkormányzat  értesíti  a  lakosságot  a  korlátozási  lépcső  bevezetéséről  a  
helyileg szokásos közhírré tételi formában.  
 
Fentieken túlmenően a Társaság is értesíti a fogyasztókat a nagyobb településeken, plakátok 
elhelyezésével, illetve egyéb módon.  
 
Rendelkezés betartását mind a helyi Önkormányzat, mind a  Társaság köteles folyamatosan 
együtt  ellenőrizni  és  a  korlátozás  megszegőjével  szemben,  az Önkormányzat  szabálysértési 
eljárást kezdeményez.  
 
A vízkorlátozás  fokozatának csökkentését, illetve visszavonását a Társaság kérésére, a  helyi 
Polgármester rendeli el.  
 
A vízkorlátozás életbelépésének napjától, annak befejezéséig a korlátozásban érintett minden 
közületi  fogyasztó  köteles  a  vízmérőt  naponta  leolvasni  és  a  leolvasás  eredményét (a mérőóra 
állását ) vízfogyasztási naplóban rögzíteni. 
 
Erre egy  felelős személyt kell az  intézménynél kijelölni.  A BORSODVÍZ Zrt. ellenőrzést 
végző alkalmazottja  időközönként  korlátozás  alá  vont  fogyasztók vízmérőit  szintén  leolvassa,  a 
vízfogyasztási  napló bejegyzésével azonosítja és azt láttamozza.  
 
A  vállalat,  intézmény  megbízottja  az  ellenőrzés  alkalmával  a BORSODVÍZ Zrt.  részéről 
megjelent  ellenőrt  a  munkájában  segíteni,  a  vízfogyasztás  megállapítása  esetén  a  vízművek 
képviselőjének bejegyezését aláírásával elismerni köteles.  
Túlfogyasztás  vagy  a  fenti  eljárás  megszegése  esetén  a  BORSODVÍZ Zrt.  megbízottja 
jegyzőkönyvet készít, melynek alapján az Önkormányzatokon keresztül szabálysértési eljárást 
kezdeményez.  
 
A  vízkorlátozás  elrendelésének,  illetve  visszavonásának  tényről,  időpontjáról  és fokozatáról  
a szolgáltató köteles  tájékoztatni  az  Észak-Magyarországi  Vízügyi Igazgatóság,  B-
A-Z.  Megyei  Kormányhivatal  Népegészségügyi  Szakigazgatási  Szerve, Észak-Magyarországi  
Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi  Felügyelőség illetékes szervezetét.  
 

A korlátozás bevezetésének elindítása a szolgáltató részéről:  
 
Hétvégi locsolási tilalom:  
Azokon  a  területeken,  ahol  az  üdülőterületi  vízfelhasználás  hétvégeken  a  vízigényeket jelentősen  
megnöveli,  hétvégi  -  péntek 1600  órától  vasárnap 2200  óráig –  vízkorlátozás vezethető be.  
 
Nappali vízkorlátozás (600 – 2200 óra között):  
Elrendelés  szükséges,  ha  a  vízfogyasztás  a  vízmű által maximálisan  termelhető 
vízmennyiséget eléri és a vízigények csökkenése nem várható.  
 

I. fokozatú vízkorlátozás:  
Elrendelés  szükséges,  ha  a  vízfogyasztás  a  vízmű által maximálisan  termelhető 
vízmennyiséget három egymás követő napon eléri, a vízigények csökkenése nem várható és a lakosság  



valamint  az  egészségügyi  intézmények,  szociális  és  gyermekotthonok,  iskolák, óvodák, 
bölcsődék és a tűzoltás vízigénye a nappali vízkorlátozással már nem biztosítható.  
 

II. fokozatú vízkorlátozás:  
Elrendelés  szükséges,  ha  a  vízfogyasztás  a  vízmű által maximálisan  termelhető 
vízmennyiséget  öt  egymást  követő  napon  eléri,  a  vízigények  csökkenése  nem  várható  és  a 
lakosság valamint  az  egészségügyi  intézmények,  szociális  és  gyermek otthonok,  iskolák, óvodák,  
bölcsődék és  a  tűzoltás  vízigénye  az  I.  fokozatú vízkorlátozással  már  nem biztosítható.  
 
III. fokozatú vízkorlátozás:  
Elrendelés  szükséges,  ha  a  vízfogyasztás  a  vízmű által  maximálisan termelhető 
vízmennyiséget  tíz  egymást  követő  napon  eléri,  a  vízigények csökkenése  nem  várható  és  a 
lakosság  valamint  az  egészségügyi  intézmények,  szociális  és  gyermekotthonok,  iskolák, óvodák,  
bölcsődék és  a  tűzoltás  vízigénye  a  II.  fokozatú vízkorlátozással  már  nem biztosítható.  
 

A korlátozás fokozatainak tartalma:  
 

Hétvégi locsolási tilalom:  
- Parkok, kertek locsolásának tilalma.  
- Gépjárművek mosásának tilalma 

 
Nappali vízkorlátozás:  
 

A hétvégi locsolási tilalom fokozatban szereplő korlátozásokon túlmenően:  
- Parkok, kertek locsolásának tilalma minden nap 600 - 2200.  
- Gépjárművek mosásának tilalma minden nap 600 - 2200.  

 

I. fokozat:  
A nappali vízkorlátozásban szereplő korlátozásokon túlmenően:  
 

- Parkok és kertek locsolásának teljes tilalma.  
- Gépjárművek mosásának teljes tilalma.  
- Közületi fogyasztók vízfelhasználásának 10 % - ig terjedő korlátozása.  
- A  községi,  városi  Önkormányzat  intézkedik  a  közületek,  magánszemélyek 

tulajdonában lévő  közcélú  részleges  vízellátásra  alkalmas  víznyerő  helyek 
egészségügyi felülvizsgálatára és üzemképességük biztosítására 

II. fokozat:  
Az I. fokozatban szereplő korlátozásokon túlmenően:  
 

- Közületi fogyasztók vízfelhasználásának 20 %-ig terjedő korlátozása.  
- A  magasabban  fekvő  településrészek egyenletes  ellátása  érdekében az  alacsonyabb 

fekvésű  területek vezetékeiben  uralkodó  nyomásértékek csökkentése  az  előre  
kijelölt tolózárak fojtásával.  

 

III. fokozat:  
A II. fokozatban szereplő korlátozásokon túlmenően.  
 

- a II. fokozatban érintett közületi fogyasztók szükség szerinti, de maximum 40 % - os  
mértékig terjedő korlátozása.  

- Szélsőséges  vízhiányok  esetén a  szakaszos  vízszolgáltatás  bevezetése  egyes 
településrészek előre meghatározott időtartamú teljes kizárásával.  

- Azokon  a  helyeken,  ahol  közületi  fogyasztók  nincsenek,  a  lakosság részére  az 



egyenletes  vízelosztás  a  magáncsatlakozók ideiglenes  lezárásával,  kizárólag 
közkifolyós vízellátással biztosítható.  

 

A végrehajtás módja:  
 
Az I. és II. fokozatban a vízfelhasználás korlátozása kiterjed a közületi fogyasztókra, akiknek 
napi átlagos vízfogyasztása meghaladja a 10 m3/d értéket.  
A  korlátozás  alapját  a  közületi  fogyasztók  esetén  a  korlátozás  bevezetését  megelőző  
három hónap fogyasztásának egy napra eső átlaga képezi.  
 
Az egyes jelentősebb intézmények kórházak, orvosi rendelők, szociális és gyermekotthonok, 
iskolák, óvodák és  bölcsődék, a százalékos korlátozásba  nem  vonhatók be. A korlátozás III. 
fokozatában a szakaszos vízszolgáltatást ezeknek az intézményeknek is el kell viselniük.  
 
Szakaszos  vízellátás  esetén  is  lehetőség szerint  gondoskodni  kell  a  három  és  ennél  több 
szintes épületekből álló lakótelepek naponta kétszeri vízellátásáról oly módon, hogy a legfelső  
szinten is biztosítható legyen a fogyasztó készüléket működtető víznyomás.  
 

Amennyiben  ez  nem  valósítható meg a  szolgáltatónak kötelessége  gondoskodni  a  
tartálykocsis vízellátás biztosításáról, naponta minimum két alkalommal.  
 

A  vízkorlátozás  elrendelése  esetén  a  BORSODVÍZ Zrt.  műszaki  intézkedésekkel  (pl.  
tolózárak fojtásával ) is csökkentheti a korlátozás alá vont fogyasztók vízvételezését.  
 
Abod, 2013. május 29.  
 

Restyánszki Gábor 
polgármester 

Záradék: 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vízkorlátozási Terv”-et a 
42/2013.(V.29.) határozattal jóváhagyta. 

Abod, 2013. május 29. 

      Vártás József jegyző távollétében: 

             Méhész Katalin 
        aljegyző  
   

 
3./ Napirendi pont tárgya: 
Gyermeknapi rendezvény támogatásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátotta. 
 



Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását azzal a 
módosítással, hogy a gyermeknapi rendezvényre 40.000.- forintot biztosítsanak a 2012. évi 
pénzmaradvány terhére. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a bizottság módosító javaslatát 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás - valamennyi 
képviselő döntésben való részvételével - mellett elfogadta. 
 
Polgármester a módosító javaslattal együtt szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati 
javaslatát. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – módosítással együtt - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett - valamennyi képviselő döntésben való részvételével - elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
43/ 2013.(V.29.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Gyermeknapi rendezvény támogatásáról 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Gyermeknapi rendezvény támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozza: 

 
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodi Általános Iskola  

              részére Gyermeknapi rendezvényre 40.000.- forint ( azaz Negyvenezer forint) 
     támogatást biztosít a 2012. évi  pénzmaradvány terhére.  
 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal, illetve 2013. június 10. 
Felelős:  polgármester, jegyző 

 
 
4./ Napirendi pont tárgya: 
BORSODVÍZ Zrt. jegyzett tőkéjének leszállításával és alapszabály módosításával   
kapcsolatos részvényesi hozzájárulásról 
Előadó: polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátotta. 
 
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.  
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátja. 
 



Képviselő-testület a javaslatot 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett - valamennyi 
képviselő döntésben való részvételével - elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
44/ 2013.(V.29.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  A BORSODVÍZ Zrt. jegyzett tőkéjének leszállításával és 

alapszabály módosításával kapcsolatos részvényesi 
hozzájárulásról 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
BORSODVÍZ Zrt. jegyzett tőkéjének leszállításával és alapszabály 
módosításával kapcsolatos részvényesi hozzájárulásról szóló előterjesztést, 
és az alábbi döntést hozta: 

1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – megtárgyalva 
a BORSODVÍZ Zrt. soron következő közgyűlés anyagának 
előterjesztését – hozzájárul, hogy a település polgármestere és egyben 
az önkormányzat törvényes képviselője, - mint részvényes - a 
napirendi ponttal kapcsolatban a javasolt előterjesztéseket 
megszavazza, ideértve különösen az alaptőke leszállítását és az ezzel 
kapcsolatos alapszabály-módosítást. 

2. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 
veszi, hogy a BORSODVÍZ Zrt. alaptőke leszállítására a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79.§ (1) bekezdésével 
elrendelt vagyonkiadási kötelezettség miatt kerül sor. 

3. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 
veszi, hogy az alaptőke leszállítás miatt a BORSODVÍZ Zrt.-ben 
fennálló 20.720 eFt névértékű részesedése 10.360 eFt-ra csökken. 

 

Határidő:  2013. május 29. 
Felelős:  polgármester 

 
 
Polgármester – mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, - megköszönte a           
képviselő-testületi tagok megjelenését és a rendkívüli ülést bezárta.  
 
      K.m.f. 
 
Vártás József jegyző távollététében:  
 
 

Méhész  Katalin      Restyánszki Gábor  
      aljegyző             polgármester 
 
 



K I V O N A T 
 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29. napján  
megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
40/ 2013.(V.29.) H A T Á R O Z A T A 

               
Tárgy:  Rendkívüli ülés napirendi pontjainak az elfogadásáról 
 
 Abod Község Önkormányzatának képviselő-testülete a rendkívüli ülés 
 napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 
 
1./ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának  
     módosításáról 
     Előadó: polgármester 
 
2./ Vízkorlátozási Terv jóváhagyásáról 
     Előadó: polgármester 
 
3./ Gyermeknapi rendezvény támogatásáról 
     Előadó: polgármester 
 
4./ BORSODVÍZ Zrt. jegyzett tőkéjének leszállításával és alapszabály  
     módosításával  kapcsolatos részvényesi hozzájárulásról  
     Előadó: polgármester 
 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
Vártás József jegyző távollététében:  
 

Méhész  Katalin s.k.     Restyánszki Gábor s.k. 
      aljegyző             polgármester 

 

 

Kivonat hiteléül: 

- kiadó - 



 

K I V O N A T 
 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29. napján 
megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
41/ 2013.(V.29.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának  
             módosításáról 

 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 

 
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatal „Alapító Okirat”-nak módosítását a határozat 1. mellékleteként - jóváhagyja. 
 

2. Képviselő-testülete a módosított Alapító Okirat egységes szerkezetben – a határozat  
   2. mellékleteként – jóváhagyja. 

 
             Határidő: azonnal 
             Felelős:  polgármester, jegyző 

 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
Vártás József jegyző távollététében:  
 

Méhész  Katalin s.k.     Restyánszki Gábor s.k. 
      aljegyző             polgármester 
 

 
 
 
 

Kivonat hiteléül: 

- kiadó - 



 

 

K I V O N A T 

 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29. napján  

megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
42/ 2013.(V.29.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Vízkorlátozási Terv jóváhagyásáról  

 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Borsodvíz  
Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató ZRt. Vízkorlátozási Terv jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:  

 
          Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a határozat 1. mellékletét  
            képező -  a BORSODVÍZ Zrt. által  elkészített „Vízkorlátozási Terv”-et jóváhagyja. 

 
            Képviselő-testület elrendeli a jóváhagyott „Vízkorlátozási Terv” helyben szokásos  
            módon történő közzétételét. 

 
 

Határidő: 2013. május 31.  
            Felelős:  polgármester, jegyző 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
Vártás József jegyző távollététében:  
 

Méhész  Katalin s.k.     Restyánszki Gábor s.k. 
      aljegyző             polgármester 

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

 

- kiadó - 



 

K I V O N A T 

 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29. napján 

megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
43/ 2013.(V.29.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Gyermeknapi rendezvény támogatásáról 

 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gyermeknapi  
rendezvény támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodi Általános Iskola  

                részére Gyermeknapi rendezvényre 40.000.- forint ( azaz Negyvenezer forint) 
      támogatást biztosít a 2012. évi  pénzmaradvány terhére.  

 
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
     Határidő: azonnal, illetve 2013. június 10. 
     Felelős:  polgármester, jegyző 

 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
Vártás József jegyző távollététében:  
 
Méhész  Katalin s.k.     Restyánszki Gábor s.k. 
      aljegyző                          polgármester 
 

 
 
 

Kivonat hiteléül: 
 

 
- kiadó -



 

 
 

K I V O N A T 
 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29. napján 

megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
44/ 2013.(V.29.) H A T Á R O Z A T A 

 
 

Tárgy:  A BORSODVÍZ Zrt. jegyzett tőkéjének leszállításával és 
alapszabály módosításával kapcsolatos részvényesi 
hozzájárulásról 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
BORSODVÍZ Zrt. jegyzett tőkéjének leszállításával és alapszabály 
módosításával kapcsolatos részvényesi hozzájárulásról szóló előterjesztést, 
és az alábbi döntést hozta: 

1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – 
megtárgyalva a BORSODVÍZ Zrt. soron következő közgyűlés 
anyagának előterjesztését – hozzájárul, hogy a település 
polgármestere és egyben az önkormányzat törvényes képviselője, - 
mint részvényes - a napirendi ponttal kapcsolatban a javasolt 
előterjesztéseket megszavazza, ideértve különösen az alaptőke 
leszállítását és az ezzel kapcsolatos alapszabály-módosítást. 

2. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 
veszi, hogy a BORSODVÍZ Zrt. alaptőke leszállítására a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79.§ (1) bekezdésével 
elrendelt vagyonkiadási kötelezettség miatt kerül sor. 

3. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 
veszi, hogy az alaptőke leszállítás miatt a BORSODVÍZ Zrt.-ben 
fennálló 20.720 eFt névértékű részesedése 10.360 eFt-ra csökken. 

 

Határidő:  2013. május 29. 
Felelős:  polgármester 

 
K.m.f. 

 
Vártás József jegyző távollététében:  
 

Méhész  Katalin s.k.     Restyánszki Gábor s.k. 
      aljegyző             polgármester 

 

Kivonat hiteléül: 

- kiadó – 



 

 
 

 
 
 

 
 


