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Készült:  Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 1. napján az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén (3753 Abod, 
Magyar út 42.) megtartott közmeghallgatással egybekötött falugyűlésről. 

 
Jelen vannak: Rescsánszki Bertalanné polgármester, 
 Zsemkó János alpolgármester, 
 Berkesi László képviselő, 
 Sápi Olivér képviselő. 
 
Igazoltan távol:  Fekete Józsefné képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak :  Vártás József jegyző  
 Almási Lászlóné jegyzőkönyvvezető  
 
Lakosság részéről: 14 fő a mellékelt jelenléti ív alapján  
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a falugyűlés 
határozatképes mivel a 5 fős testületből 4 fő jelen van. Kéri a megjelenteket, hogy javaslataikat, 
kéréseiket fogalmazzák meg.  
 
Hegyaljai József azt szeretné, ha  a testületi ülésekre szóló meghívók, látható helyen lennének 
kifüggesztve, hogy az érdeklődők megjelenhessenek az üléseken, valamint tudni szeretné, hogy van –e 
annak akadálya, hogy a testületi ülések jegyzőkönyveiből másolatot kérjenek, és  azok kifüggesztésre 
kerüljenek. Tudni szeretné továbbá, hogy van-e annak valóságtartalma, hogy sok tartozása van a 
falunak, hogyan áll a település anyagi helyzete. 
 
Vártás József jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy nem látja akadályát a meghívók, valamint a 
nyílt ülésről szóló jegyzőkönyvet kifüggesztésének. A nyílt ülések jegyzőkönyveibe betekintést lehet 
kérni, arról másolatot is térítés ellenében. A település anyagi helyzete kielégítő, volt már nehezebb 
helyzetben is a falu. 2014. március 1. Napjától tartozik Abod település az Edelényi Közös 
Önkormányzati hivatalhoz. Az elmúlt időszakban az Észak-magyarországi Környezetvédelmi 
Felügyelőség 4.500.000.- forint összegű környezetvédelmi bírsággal sújtotta a települést, mert 
természetvédelmi területen lett szárzúzózva. A bírság összege megfellebbezésre került, melynek 
sajnos nem adtak helyt, de rendkívüli támogatás keretében a támogatás megítélésre került.  
 
Hegyaljai József szeretné, ha a településen egyre nagyobb számban jelentkező kátyúk javításra 
kerülnének, helyenként óriási méretűre nőttek. Galvácson nagyon jól megcsinálta a közútkezelő. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester tájékoztatja a résztvevőket, hogy a 2015. évi közmunka 
keretében betervezésre fog kerülni a kátyúzás, de addig is apró kővel megpróbálja orvosolni a 
problémát. 
 
Zsemkó János képviselő véleménye szerint Galvács kedvezőbb helyzetben van, mert ott az egész 
közút a településen megy át.  
 
Szajkó Márk szeretné tudni, hogy a jövő évi közmunkaprogramban fognak-e kapni a közhasznú 
munkások munkaruhát, védőfelszerelést, és milyen összegben, valamint mi kerül majd betervezésre.  
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy szeretné, ha nagyméretű 
fóliasátrakban kerülnének megtermelésre a konyhakerti zöldségek, valamint számba vette még 
burgonyatermesztés lehetőségét is. A munkaruha védőfelszerelés vonzatáról még nem tud tájékoztatást 
adni, ez a pályázati kiírástól függ, hogy milyen mértékű közvetlen költséggel lehet számolni a 
foglalkoztatás keretében. A vízelvezetés gondját is szeretné megoldani, az árkok mélyítésére 
takarítására is gondot kell fordítani. Problémát jelent a szakemberek hiánya, de orvosolni fogja a 
problémát.  
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Hegyaljai József a patakmeder tisztítása felől érdeklődik. 
 
Zsemkó János képviselő tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Bódva-Vögyi Vízgazdálkodási 
Társulásnál másfél éven keresztül volt három, illetve négy fő alkalmazva a patakmeder tisztítására. 
Jelenleg nem látja lehetőségét, hogy az évben is sor kerülhet rá, de amennyiben pályázati kiírás erre 
lesz meg kell ragadni a lehetőséget.  
 
Andrejkó Gábor nehezményezi, hogy a Kossuth utcában az út lassan földúttá változik, mert a 
mezőgazdasági gépek ráhordják a sarat, és nem takarítják azt le.  
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy szorgalmazni fogja, hogy az 
útszakasz letakarításra kerüljön.  
 
Andrejkó Gábor érdeklődik, hogyan juthatnak még egy kukához, a tulajdonát képező második 
házhoz. 
 
Vártás József jegyző tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy január 1.–től mindenkinek saját 
magának kell szeméttároló edényről gondoskodni, mert a hulladékszállító cég a jövőben már nem 
biztosít edényt. A hulladékszállítás keretében is csak egy kuka ürítése valósulhat meg, minden további 
hulladéktároló edény ürítése csak további díj fizetése ellenében történik.  
 
Mogyoró Béla érdeklődik, hogy a jelenlegi közmunkaprogram keretében 15 fő "háztáji 
növénytermesztő, és tartósító " képesítést fog szerezni. A jövőben induló közmunkaprogram 
keretében, akkor ezek az emberek már szakmunkásként fognak alkalmazásra kerülni.  
 
Vártás József jegyző tájékoztatja a kérdezőt, hogy nem sajnos csak segédmunkásként kerülnek 
alkalmazásra, azt az állam nem bírná, ha szakmunkásként lennének alkalmazva.   
 
Andrejkó Gábor nehezményezi, hogy a beadott foglalkoztatást helyettesítő támogatása elutasításra 
került, mert véleménye szerint a nevén lévő autó nem az ő tulajdonát képezi, hanem a Bankét, mert 
azon lízingszerződés van.  Sajnálatosnak tartja továbbá, hogy a kinevezett falugondnok túl hosszú 
időre kapott fizetés nélküli szabadságot, valamint nagyon hamar be lett töltve a helye, pedig azt ő is 
megpályázta volna.  
 
Vártás József jegyző tájékoztatja Andrejkó Urat, hogy a szociális ellátással kapcsolatosan a 
fellebbezés lehetősége fennállt, valamint korábban már írásban tájékoztatta arról, hogy a falugondok 
fizetés nélküli szabadságának engedélyezése szabályosan történt. 
 
Bancsókné Marton Henrietta javasolja, hogy a jövőbeni közfoglalkoztatás keretében ne minden 
zöldség legyen adományként továbbítva, az kerüljön értékesítésre kedvezménye áron a település lakói, 
illetve az érdeklődők részére.  
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester elmondja, hogy utána fog járni milyen lehetőségek adódnak a 
jövőre vonatkozóan. Mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el megköszönte az érdeklődők 
megjelenését és a falugyűlést bezárta.  
 
 
Abod, 2014. december 1.  
 
 
 
        Rescsánszki Bertalanné  
                polgármester 
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