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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2015. március 12. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal  
Abodi 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 teljes közigazgatási területére készült Településfejlesztési 

koncepció elfogadásáról 
Előadó: polgármester 
 

2. Abod Község Településrendezési terv módosítási eljárása véleményezési 
szakaszának lezárásáról 

  Előadó: polgármester 
 

3. Keresetlevelek benyújtásáról 
  Előadó: polgármester 

 
 
A b o d, 2015. március 12. 
 
 
 
        Vártás József 
              jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. 
napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi kirendeltségén                                 
(3753 Abod, Magyar út 42. szám) megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: Rescsánszki Bertalanné polgármester  
   Zsemkó János alpolgármester 
   Berkesi László képviselő  
 
Igazoltan távol: Sápi Olivér képviselő, Fekete Józsefné képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Vártás József jegyző 
   
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, 
hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 3 fő jelen 
van. 
 
Ezt követően ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait: 
 
1./ Abod község teljes közigazgatási területére készült Településfejlesztési 

koncepció elfogadásáról 
        Előadó: polgármester 

 
2./ Abod Község Településrendezési terv módosítási eljárása véleményezési 

szakaszának lezárásáról 
   Előadó: polgármester 

 
3./   Keresetlevelek benyújtásáról 
       Előadó: polgármester 

 
 
Polgármester megkérdezi, hogy a rendkívüli ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
a Képviselő-testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait – 3 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

16/2015.(III.12.) 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 teljes közigazgatási területére készült   

Településfejlesztési koncepció elfogadásáról 
        Előadó: polgármester 
 
2./  Abod Község Településrendezési terv módosítási eljárása   

véleményezési szakaszának lezárásáról 
       Előadó: polgármester 
 
3./   Keresetlevelek benyújtásáról 
       Előadó: polgármester 
 

Tárgyalt napirendi pontok 
 
1./Napirendi pont tárgyalása  
 
Abod község teljes közigazgatási területére készült Településfejlesztési koncepció 
elfogadásáról 
Előadó: polgármester 

 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Vártás József jegyző az első és második napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy 
egy nagyon hosszú folyamatnak vannak az utolsó előtti lépésénél. Eljutott a 
rendezési terv abba a fázisba, hogy küldhetik záró szakmai véleményre az anyagot. 
Ez a folyamat két és fél éve indult el, ami elég hosszadalmas volt, mint általában a 
rendezési tervnek a készítése. Úgy gondolja, hogy egy olyan anyagot sikerült 
összehozni, ami adaptálva van a mostani állapotokra, és ami esetlegesen nem 
gátolja a beruházást, fejlesztést ott, ahol ennek lehet létjogosultsága. Gondol itt a 
mezőgazdasági üzemi területekre, belterületen és külterületen. Molnár László 
vállalkozó részéről voltak észrevételek, aminek egy részét értették, volt, amit nem. 
Volt egy észrevétel, hogy a rendezési terv nem tartalmaz előremutatást, nem teremti 
meg a lehetőségét római katolikus templom építésének, vagy a kápolna 
felújításának. Ezt nem tudta értelmezni olyan tekintetben, hogy a demográfiai 
viszonyokból kifolyólag, hogy itt lesz olyan kapacitás, vagy befektetési erő meg 
egyházi összefogás, hogy ezzel tudjanak valamit kezdeni, de alapvetően annak 
sincs akadálya, hogy a kápolna felújításra, bővítésre kerüljön, vagy olyan 
létesítmény épüljön hozzá, amelyre szükség lenne. Igazából ezt így nem tudták 
beépíteni az észrevételekből. 
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Egyeztettek a vállalkozókkal, korábban is megküldte részükre az anyagot, a végső 
anyagot is, akiknek tudta az e-mail címét. Ez a végső dokumentáció kerülne be az 
állami főépítész úrhoz, mely alapján egy hónapon belül ki fogja adni a záró szakmai 
véleményét, és amikor kiadja, a testület megalkothatja az új Helyi Építési 
Szabályzatról szóló rendeletét, és elfogadhatja a szerkezeti tervet is azok 
mellékleteivel együtt és onnantól számítva a 31. napon lép hatályba az új HÉSZ, 
illetve szabályozási terv. A testület, amennyiben április végéig elfogadja, úgy június 
1. napjával hatályba tud lépni. Két héttel ezelőtt tartottak egy egyeztetést a 
vállalkozókkal, és akik ezen részt vettek, elküldte az anyagot részükre, mint pl. a 
Naturgold Farm Kft., Lingurár, Molnár úrék részére, ami észrevétel volt, azokat 
leegyeztették. Ilyen észrevétel volt a Naturgold Farm Kft. részéről, hogy az építmény 
magasságok túl alacsonyak, de tisztázták, hogy a technológia-függő magasságok 
nem kizártak, tehát azt engedélyezi a rendezési terv, akár tároló, szárító építése 
akár 15-20 m is lehet. Tehát ezek is helyére kerültek. Az építéshatósággal átnézette 
a teljes HÉSZ-t, illetve szabályozási tervlapokat, ahol volt javítanivaló, azokat 
kijavíttatták. 
Felhívja a figyelmet, hogy a 2./ napirendnél két határozati javaslat van, mindkettőre 
külön kell majd szavazni, a második határozati javaslatnál külön ki kell mondani, 
hogy nem kívánnak hatásvizsgálatot lefolytatni a településre. A régészeti 
hatástanulmány elkészült, az rendben van, ami feltétel volt a környezetvédelem 
részéről, hogy javasolják elfogadásra a tervet. Ez megküldésre került az Aggteleki 
Nemzeti Parknak, tehát eljárásjogilag teljesen rendben vannak a dokumentációval. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
17/2015.(III.12.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Abod község teljes közigazgatási területére készült 

Településfejlesztési koncepció elfogadásáról 
 

1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Abod 
Község közigazgatási területére készített Településfejlesztési 
koncepciót megtárgyalta, és az abban megfogalmazottakat 
elfogadja. 

 
2. A Településfejlesztési koncepcióban foglaltak szerint a Település-

szerkezeti Tervet, illetve a Helyi Építési Szabályzatot és 
Szabályozási Tervet is módosítani, felülvizsgálni, a tervek közötti 
összhangot megteremteni szükséges. 

 
 
 
 



 5 

3. Az elfogadott településrendezési eszközöket a központi 
nyilvántartásba (Dokumentációs Központ), valamint az érintett 
véleményező szervek részére meg kell küldeni, melyről a 
polgármester gondoskodik. 
A határozatról értesül: 

a) Abod Község Polgármestere, helyben 
b) Abod Község jegyzője (Edelény Járási Hivatal) 
c) Építésügyi Hatóság (Edelény Járási Hivatal) 
d) B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal, Állami Főépítész, 3525 Miskolc,   

Városház tér 1., és az érdekelt véleményezési eljárásban 
közreműködő szervek 

e) Központi nyilvántartás (Dokumentációs Központ) tervekkel együtt  
f) Régió Kft 
g) Irattár 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
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2./Napirendi pont tárgyalása  
 
Abod Község Településrendezési terv módosítási eljárása   véleményezési 
szakaszának lezárásáról 
Előadó: polgármester 

 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – elsőként szavazásra bocsátja  
„Abod Község Településrendezési Terv módosítási eljárása véleményezési 
szakaszának lezárásáról” szóló határozati javaslat elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
18/2015.(III.12.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Abod Község Településrendezési Terv módosítási eljárása 

véleményezési szakaszának lezárásáról 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Abod 
Község Településrendezési Terv módosítási eljárása véleményezési 
szakaszának lezárásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 

1.  Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) megismerte Abod Község 
Településrendezési Terv módosítási eljárása településrendezési 
eszközeinek tartalmát (Szerkezeti Terv és leírása, alátámasztó 
munkarészek, HÉSZ-tervezet és mellékletei), és a 314/2012.(XI.8) 
Korm. rendelet által előírt véleményezési eljárás lefolytatása során 
beérkezett véleményeket valamint javaslatokat. 

2. Képviselő-testület megállapítja, hogy a beérkezett vélemények, 
javaslatok eltérő véleményt nem tartalmaznak, a beérkezett 
módosítási és javítási javaslatok átvezetésre kerültek, így a 
314/2012.(XI.8) Korm. rendelet 39.§ (1) bekezdése szerinti 
egyeztetés lefolytatására nem került sor. 

3. Képviselő-testület a beérkezett véleményeket és javaslatokat 
elfogadja, és a Korm. rendelet 38.§-a szerinti véleményezési 
szakaszt lezárja. 

4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 314/2012.(XI.8) 
Korm. rendelet 40.§-a szerinti záró szakmai vélemény megkérésére 
állami főépítész úrtól. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: polgármester 
Értesül: főépítész, Régió Kft., osztályok 
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Polgármester szavazásra bocsátja a környezeti vizsgálat lefolytatásáról szóló 
határozati javaslat elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
19/2015.(III.12.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Környezeti vizsgálat lefolytatásáról 

 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 67/2012. 
(X.11.) önkormányzati határozatban megfogalmazottak szerint 
készülő Településrendezési eszközök felülvizsgálatánál a 2/2005. 
(I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását a 
környezet védelméért felelős szervek véleményének figyelembe-
vételével nem tartja szükségesnek. 

 
     Határidő: azonnal 
     Felelős: polgármester 
     Értesül: Régió Kft., osztályok 
  
 

3./Napirendi pont tárgyalása  
 
Keresetlevelek benyújtásáról  
Előadó: polgármester 

 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Vártás József jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy tudomásuk szerint az összes 
önkormányzat esetében ilyen miniszterelnökségi döntés született, ők annyit tettek, 
hogy több irányból megkeresték a területileg illetékes országgyűlési képviselő urat. 
Tudomásuk szerint hétfőn lesz e tekintetben egy egyeztetés Budapesten a 
parlamentben. Képviselő úr ebben a dologban is fog egyeztetni, várják a 
visszajelzését. Úgy gondolja, hogy a keresetlevelet mindenképpen be kell nyújtani, 
meglátják majd, hogy mi történik. Vissza lehet majd vonni, ha úgy alakul, de szerinte 
a metodikája csak az lehet, hogy „végig kell játszani”, kimondja a bíróság azt, amit ő 
gondol, és innentől kezdve jogorvoslat már nem lesz. A kérdés, hogy ezek alapján 
rendkívüli támogatásként ezt oda fogja-e adni az állam az önkormányzatoknak. 
 
Zsemkó János alpolgármester megkérdezi, hogy a hasonló helyzetben lévő 
önkormányzatokat egységesen fogja valaki képviselni? 
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Vártás József jegyző: Alapvetően a Faluszövetségnek a kezdeményezése nem a 
peres úthoz kapcsolódik, hanem más úton próbálnának a kormánynál lobbizni az 
átvállalás céljából. Tehát onnantól kezdve, hogy a Miniszterelnökségtől kijönnek a 
határozatok, a peresítés van. Ha ezt nem teszik meg, előállhat az a helyzet, hogy 
nem próbáltak meg mindent megtenni annak érdekében, hogy az igazat bebizonyít-
sák. Ebben a választókerületben 7 település van hasonló cipőben.  
 
Zsemkó János alpolgármester egyetért azzal, hogy a keresetlevelet nyújtsák be. 
 
Polgármester szerint az a célszerű, hogy ha egy ügyvéd képviseli a hasonló 
helyzetben lévő önkormányzatokat. 
Ezt követően – mivel további kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
20/2015.(III.12.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Keresetlevelek benyújtásáról 

 
1./ Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte  

a Miniszterelnökség Jogi Ügyekért Felelős Helyettes 
Államtitkárának JHÁT-JF/162/2(2015) iktatószámon, és JHÁT-
JF/161/2(2015) iktatószámon hozott másodfokú határozatait, 
mellyel az MVH abodi játszótérépítéshez kapcsolódó EU-s 
támogatás visszaköveteléséről szóló határozatait helybenhagyta. 

2./ Képviselő-testület elrendeli a Miniszterelnökség másodfokú 
határozatainak közigazgatási perben való megtámadását, és a 
keresetlevelek benyújtását jogszabálysértésre hivatkozással. 

3./ Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyvédi 
megbízási szerződés megkötésére, keresetlevél benyújtására, 
perbeli képviseletre. 

4./ Képviselő-testület az perköltséget, és az ügyvédi megbízási díj 
fedezetét a vállalkozók támogatásainak terhére biztosítja. 

 
Határidő: 2015.04.03., illetve a per vége 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester, mivel más hozzászólás, javaslat nem 
hangzott el, megköszönte a képviselő-testület megjelenését, és az ülést bezárta.  
 

K.m.f. 
 Vártás  József  Rescsánszki Bertalanné  
       jegyző            polgármester 
 


