
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2013. október 31. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal  
Abodi Állandó Kirendeltségén 

(3753 Abod, Magyar út 42.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének 
 
 

 
   a./  Tárgysorozata 

 
    b./ Jegyzőkönyve 
 

                                                               c./  Határozata 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T  
 

 
1./ Abod Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról 
 
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásáról 
 
3./ Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
 
Rendkívüli zárt ülés: 
 
1./ Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
 
2./ Ferencsik Istvánné Abod, Királykút tanyai lakos temetési segély megállapítása iránti 
     kérelméről 
 
3./ Mogyoró Béla Abod, Magyar út 36. szám alatti lakos rendkívüli gyermekvédelmi  
    támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
 
 
Abod, 2013. október 31. 
 
 

Vártás József jegyző távollétében: 
 
 

Méhész Katalin 
aljegyző 



J EG Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:   Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31. napján az 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Állandó 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 az alábbiak szerint: 
 
1./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi  
    közszolgáltatásról 
    Előadó: polgármester 
 
2./ A hulladékgazdálkodás, a köztisztaság, az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésének  
    helyi szabályairól 
    Előadó: polgármester 
 
3./ Abod Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról 
    Előadó: polgármester 
  
4./ Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásáról 
     Előadó: polgármester 
 
5./ Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
     Előadó: polgármester 
 
Rendkívüli zárt ülés: 
 
1./ Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
     Előadó: polgármester 
 
2./ Ferencsik Istvánné Abod, Királykút tanyai lakos temetési segély megállapítása iránti 
     kérelméről 
     Előadó: polgármester 
 
3./ Mogyoró Béla Abod, Magyar út 36. szám alatti lakos rendkívüli gyermekvédelmi  
    támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
    Előadó: polgármester 
 
 



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 meghívóban szereplő 1./ és 2./ napirendi pontok tárgyalásának 
levételét, mivel a környezetvédelmi hatóság véleménye nem érkezett meg a két rendelet-
tervezethez, így annak tárgyalására nem kerülhet sor.  
 
Képviselő-testület a javaslatot 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett – valamennyi 
képviselő döntésben való részvételével – elfogadta.  
 
Polgármester a módosítással együtt javasolja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak az 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a módosítással együtt a rendkívüli ülés napirendi pontjaira tett 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 
76/2013.(X.31.) 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./ Abod Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának 

elfogadásáról 
Előadó: polgármester 

 

2./ Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásáról 
Előadó: polgármester 

 

3./ Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 
állásáról 
Előadó: polgármester 

 

Rendkívüli zárt ülés: 
 

1./ Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 
állásáról 
Előadó: polgármester 

 

2./ Ferencsik Istvánné Abod, Királykút tanyai lakos temetési segély 
megállapítása iránti kérelméről 
Előadó: polgármester 

 
3./ Mogyoró Béla Abod, Magyar út 36. szám alatti lakos rendkívüli 

gyermekvédelmi  támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
Előadó: polgármester 

 



Elfogadott és tárgyalt napirendek: 
 
1./ Napirendi pont tárgya: 
Abod Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
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 
77/ 2013.(X.31.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Abod Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának  

                   elfogadásáról 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Abod Község 
Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 

 
1./ A 2014. évi költségvetési tervezést az alábbi elvek figyelembe vételével kell 

elvégezni: 
 

a) takarékos gazdálkodás folytatásával működőképesség megőrzése,  
b) szűkös anyagi lehetőségek figyelembevételével a kötelezően ellátandó 

feladatok prioritásának biztosítása, 
c) szociálisan rászorultak támogatása, 
d) 100%-os támogatottságú pályázatokhoz való kapcsolódás, 

 
2./ Működési, fejlesztési bevételek és kiadások egyensúlyának megőrzése. 

 
3./ A kiemelt előirányzatokat az elfogadott költségvetési törvényben foglalt 

elveknek és kötelező jellegű előírásoknak megfelelően kell kialakítani.  
 

4./ A szociálpolitikai juttatások 2014. évi előirányzatának kialakítása során 
figyelembe kell venni a költségvetési támogatások rendszere szerkezetének, 
valamint a szociális törvény módosításából eredő változásokat.  

 

 

5./ A 2014. évi fejlesztési feladatok és felújítási célok között a rendelkezésre álló 
felhalmozási források ismeretében az alábbiakat tervezni kell:  

a) elnyert pályázati pénzeszköz bevonásával a beruházások, felújítások 
megvalósítása,  

b) járdaépítések, felújítások Start munkaprogram keretében 
c) parkosítások, növénytermesztés a Start munkaprogram keretében  
d) lehetőségeinkhez mérten épületek állagmegóvása, korszerűsítése. 

 



6./ Felkéri a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció alapján folyamatában 
segítsék az önkormányzat költségvetésének tervezését és megalapozott 
takarékos gazdálkodását. 
 

7./ Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 
26/2013.(IV.22.) határozatát, melyben elfogadta Abod Község 
Önkormányzatának a 2014. évi költségvetési koncepcióját. 

 
Határidő: azonnal, illetve költségvetési rendelet megalkotásának határideje 
Felelős:  polgármester, jegyző 
Értesül: pénzügyi osztály, titkárság 
 

 
2./ Napirendi pont tárgya: 
Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásáról 

Előadó: polgármester 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 

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 
78/ 2013.(X.31.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról 
 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a „Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-III. negyedéves 
gazdálkodásáról” szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló  
tájékoztató tartalmát megismerte és azt e l f o g a d j a. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül: pénzügyi osztály, titkárság 
 
 
 
 
 
 

 



3./ Napirendi pont tárgya: 
Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
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 
79/ 2013.(X.31.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozat 

végrehajtásának állásáról 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a nyílt 
ülésen hozott lejárt határidejű határozat végrehajtásának állásáról szóló 
jelentést és az alábbi döntést hozza: 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülésen hozott 
lejárt határidejű határozat végrehajtásának állásáról szóló jelentést 
elfogadja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
Értesül: osztályok 

Polgármester – mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, - megköszönte a   
képviselő-testületi tagok megjelenését és a rendkívüli nyílt ülést bezárta és bejelenti, hogy a 
képviselő-testület rendkívüli zárt ülésen folytatja a munkáját. 
 
A rendkívüli zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 
 
      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. október 31. napján  
megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

76/2013.(X.31.) 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./ Abod Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának 

elfogadásáról 
Előadó: polgármester 

 

2./ Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásáról 
Előadó: polgármester 

 

3./ Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 
állásáról 
Előadó: polgármester 

 

Rendkívüli zárt ülés: 
 

1./ Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 
állásáról 
Előadó: polgármester 

 

2./ Ferencsik Istvánné Abod, Királykút tanyai lakos temetési segély 
megállapítása iránti kérelméről 
Előadó: polgármester 

 
3./ Mogyoró Béla Abod, Magyar út 36. szám alatti lakos rendkívüli 

gyermekvédelmi  támogatás megállapítása iránti kérelmének elbírálásáról 
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. október 31. napján 
megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
77/ 2013.(X.31.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Abod Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának  

                   elfogadásáról 
 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Abod Község 
Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 

 
1./ A 2014. évi költségvetési tervezést az alábbi elvek figyelembe vételével kell  
     elvégezni: 

 

a) takarékos gazdálkodás folytatásával működőképesség megőrzése,  
b) szűkös anyagi lehetőségek figyelembevételével a kötelezően ellátandó 

feladatok prioritásának biztosítása, 
c) szociálisan rászorultak támogatása, 
d) 100%-os támogatottságú pályázatokhoz való kapcsolódás, 

 
2./ Működési, fejlesztési bevételek és kiadások egyensúlyának megőrzése. 

 
3./ A kiemelt előirányzatokat az elfogadott költségvetési törvényben foglalt  
     elveknek és kötelező jellegű előírásoknak megfelelően kell kialakítani.  

 
4./ A szociálpolitikai juttatások 2014. évi előirányzatának kialakítása során  
    figyelembe kell venni a költségvetési támogatások rendszere szerkezetének,  
    valamint a szociális törvény módosításából eredő változásokat.  

 

 

5./ A 2014. évi fejlesztési feladatok és felújítási célok között a rendelkezésre álló  
     felhalmozási források ismeretében az alábbiakat tervezni kell:  
 

a) elnyert pályázati pénzeszköz bevonásával a beruházások, felújítások 
megvalósítása,  

b) járdaépítések, felújítások Start munkaprogram keretében 
c) parkosítások, növénytermesztés a Start munkaprogram keretében  
d) lehetőségeinkhez mérten épületek állagmegóvása, korszerűsítése. 

 
6./ Felkéri a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció alapján folyamatában  
    segítsék az önkormányzat költségvetésének tervezését és megalapozott  
    takarékos gazdálkodását. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

7. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 
26/2013.(IV.22.) határozatát, melyben elfogadta Abod Község 
Önkormányzatának a 2014. évi költségvetési koncepcióját. 

 
Határidő: azonnal, illetve költségvetési rendelet megalkotásának határideje 
Felelős:  polgármester, jegyző 
Értesül: pénzügyi osztály, titkárság 

 
 

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. október 31. napján  

megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
78/ 2013.(X.31.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról 
 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a „Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-III. negyedéves 
gazdálkodásáról” szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló  
tájékoztató tartalmát megismerte és azt e l f o g a d j a. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül: pénzügyi osztály, titkárság 
 

 
 

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. október 31. napján 

megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
79/ 2013.(X.31.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozat         

végrehajtásának állásáról 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a nyílt 
ülésen hozott lejárt határidejű határozat végrehajtásának állásáról szóló 
jelentést és az alábbi döntést hozza: 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülésen hozott 
lejárt határidejű határozat végrehajtásának állásáról szóló jelentést 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
Értesül: osztályok 

 
K.m.f. 

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

 
Kivonat hiteléül: 
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