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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2015.  július 09. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban  
(3780 Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének 

 
 
 

a./ Tárgysorozata 
 

b./ Jegyzőkönyve 
 

         c./ Határozata   
 
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
 
 

1./ Rendkívüli települési költségvetési támogatás igényléséről 
     Előadó: polgármester 
 
2./ Medvéné Papp Szilvia termőföld haszonbérleti szerződés módosítás 

iránti Kérelméről 
      Előadó: polgármester 

 
 
 
 
 
    A b o d, 2015. július 09. 
 
 
 
        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. július 09. napján 
az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (3780 Edelény, István király 
útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: Rescsánszki Bertalanné polgármester  
  Zsemkó János alpolgármester 
  Berkesi László képviselő  
  Fekete Józsefné képviselő 
  Bartus Gábor 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 testület teljes létszámmal 
jelen van. 
 
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 
 

1./ Rendkívüli települési költségvetési támogatás igényléséről 
     Előadó: polgármester 
 
2./ Medvéné Papp Szilvia termőföld haszonbérleti szerződés módosítás 

iránti Kérelméről 
      Előadó: 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. 
 
Vártás József jegyző javasolja napirendre felvenni bizottsági tag megválasztását az 
Ügyrendi Bizottságba. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja azzal, hogy a bizottsági tag 
megválasztását első napirendi pontként tárgyalják. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjai a módosítással együtt – 5 fő 
képviselő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
42/2015.(VII.09.) 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./ Rendkívüli települési költségvetési támogatás 

igényléséről 
                          Előadó: polgármester 
 

2./  Medvéné Papp Szilvia termőföld haszonbérleti szerződés 
módosítás iránti kérelméről 

                      Előadó: polgármester 
 
 
Tárgyalt napirendi pontok 
 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Rendkívüli települési költségvetési támogatás igényléséről 
Előadó: polgármester 
 
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely 
szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Vártás József jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy a mai napra összeállt az 
igénylőlap, mind szövegesen, mind számszakilag. A IVM támogatás 2.784.245 forint 
lesz, reméli, hogy a Kincstár be fogja fogadni ezeket a tételeket, és változatlan 
formában fogja továbbítani a Belügyminisztériumba. Tehát itt sorsdöntő, hogy a 
Kincstár a megjelölt tételeket átengedi-e, ha átengedte a Belügyminisztériumon, illetve 
a Tárcaközi Bizottságon fog múlni, hogy milyen összegű támogatást kapnak. Ha ezt az 
összeget sikerül megnyerni, akkor azt mondhatnák, hogy nagyjából egyenesbe is 
vannak, sőt egyenesbe van az év és esetlegesen a vállalkozók támogatásait tudnák 
fejlesztésre fordítani, akár buszváró tervezést, vagy a hivatal épületének felújításánál, 
ami előjön, pl. a csatornázás kérdése is. 
 
Zsemkó János alpolgármester szerint a tervezést előre lehetne hozni, ha esetleg 
valamilyen pályázat adódna, pl. út, buszmegálló, mert így meg tudnák csinálni. 
 
Vártás József jegyző véleménye, hogy úgy lehet nekifogni, ha már vannak társadalmi 
egyeztetési kiírások. 
 
Polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
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Képviselő-testület a javaslatot – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 5 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 

 
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

43/2015.(VII.09.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Rendkívüli települési költségvetési támogatás igényléséről 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 
évi C. törvény 3. melléklet III. 4. pont szerinti – vissza nem 
térítendő - rendkívüli önkormányzati támogatási igényt kíván 
benyújtani a szállítói tartozása, és a közös önkormányzati 
hivatal fenntartásához kapcsolódó tartozásai kiegyenlítéséhez. 

 
2. Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy 2015. 

augusztus 15. napjáig az 1. pontban szereplő támogatás-
igényléstől elkülönülten rendkívüli szociális támogatás iránti 
igényt nyújt be. 

 
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénylés 

benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: 1. pont: 2015.szeptember 30.,  
                2. pont: 2015. augusztus 15. 

   Felelős: polgármester 
   Értesül: Kincstár, osztályok 

 
 
2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Medvéné Papp Szilvia termőföld haszonbérleti szerződés módosítás iránti kérelméről  
Előadó: polgármester 
 
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely 
szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 5 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
44/2015.(VII.09.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Medvéné Papp Szilvia termőföld haszonbérleti szerződés 

módosítás iránti kérelméről  
 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Medvéné Papp Szilvia termőföld haszonbérleti szerződés 
módosítása iránti kérelméről szóló előterjesztést, és az alábbi 
döntést hozta: 

 
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) kinyilatkozza, hogy Medvéné 
Papp Szilvia 3780 Edelény, Madách Imre út 27. szám alatti 
lakossal 2014. december 4. napján kötött termőföld 
haszonbérleti szerződést 2015. augusztus 1-jei hatállyal közös 
megegyezéssel úgy módosítja, hogy a szerződésből az alábbi 
ingatlanok törlésre kerülnek: 

Abod 08/99 

Abod 08/133 

Abod 08/134 

 
2. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) kinyilatkozza, hogy Medvéné 
Papp Szilvia 3780 Edelény, Madách Imre út 27. szám alatti 
lakossal 2015. február 10. napján kötött termőföld haszonbérleti 
szerződést 2015. augusztus 1-jei hatállyal közös 
megegyezéssel úgy módosítja, hogy a szerződésből az alábbi 
ingatlanok törlésre kerülnek: 

 
Település 
megneve-

zése 

   
Helyrajzi 

szám 

Abod 0114/47 
 

3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződésmódosítások aláírására. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül: osztályok, kérelmező 
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1.melléklet a 44/2015.(VII.09.) határozathoz 
 

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 
természetes személlyel 

 
Amely létrejött egyrészről ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (címe: 3753 Abod, 
Magyar út 42., adószáma: 15548122-1-05) mint Haszonbérbeadó (a továbbiakban: 
Haszonbérbeadó) képviseli Rescsánszki Bertalanné polgármester, másrészről 
 
természetes személy 
neve: MEDVÉNÉ PAPP SZILVIA , szül. ideje: 1972.11.20., szül. helye: 
Sajószentpéter, anyja leánykori neve: Nagy Anna, szig. száma: 950963IA, 
adóazonosító jele/adószáma: 8386743344, lakóhelye: 3783 Edelény Madách Imre út 
27., mint Haszonbérlő (a továbbiakban: Haszonbérlő, együtt: Szerződő Felek) között 
az alul írt napon az alábbi feltételek mellett. 
 
 

1. Szerződő Felek 
 

1. Haszonbérbeadó és Haszonbérlő 2014. december 4. napján termőföld 
haszonbérleti szerződést kötöttek 9 db ingatlanra vonatkozóan. 

 
2. Szerződő Felek a 2014. december 4. napján megkötött haszonbérleti szerződést 

jelen szerződéssel, közös megegyezéssel úgy módosítják, hogy a továbbiakban 
nem képezik a haszonbérlet tárgyát az alábbi ingatlanok (földrészletek): 

 
 

Település 
megne- 
vezése 

   
Helyrajzi 

szám 

   
Haszon-

bérbe adott 
terület 

nagysága 

 Haszon-
bérbe adott 

terület 
Aranykorona 

értéke 

   
Művelési ága 

   
Természetbe

ni állapota 

   
Természet- 

védelmi 
kategória 

 Abod 08/99 0,1034 1,80  szántó  szántó  
 Abod 08/133 0,2799 4,87  községi 

mintatér 
 községi 
mintatér 

Natura 2000 
terület, 
Természetvé
delmi terület, 
láp 

 Abod 08/134 0,1685 2,93  rét  rét Natura 2000 
terület, 
Természetvé
delmi terület, 
láp 

 
3.  Jelen szerződést a Szerződő Felek elolvasás és megértés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
 
 
 



 7 

4. Jelen szerződés a felek általi aláírást követően 2015. augusztus 1. napján lép 
hatályba azzal, hogy az alapszerződés jelen szerződéssel nem érintett pontjai 
változatlanul hatályban maradnak. 

 
Abod, 2015. július 9. 

 
 

Haszonbérbeadó képviseletében 
Rescsánszki Bertalanné 

polgármester 

 Haszonbérlő 
 

 
 
 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. július 9. napján tartott 
ülésén a szerződést jóváhagyta. 
 
 
Abod, 2015. július 9. 

Vártás József 
jegyző 

 
 

2.melléklet a 44/2015.(VII.09.) határozathoz 
 

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 
természetes személlyel 

 
Amely létrejött egyrészről ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (címe: 3753 Abod, 
Magyar út 42., adószáma: 15548122-1-05) mint Haszonbérbeadó (a továbbiakban: 
Haszonbérbeadó) képviseli Rescsánszki Bertalanné polgármester, másrészről 
 
természetes személy 
neve: MEDVÉNÉ PAPP SZILVIA , szül. ideje: 1972.11.20., szül. helye: 
Sajószentpéter, anyja leánykori neve: Nagy Anna, szig. száma: 950963IA, 
adóazonosító jele/adószáma: 8386743344, lakóhelye: 3783 Edelény Madách Imre út 
27. 
, mint Haszonbérlő (a továbbiakban: Haszonbérlő, együtt: Szerződő Felek) között az 
alul írt napon az alábbi feltételek mellett. 
 

1. Szerződő Felek 
 

1. Haszonbérbeadó és Haszonbérlő 2015. február 10. napján termőföld 
haszonbérleti szerződést kötöttek 3 db ingatlanra vonatkozóan. 

 
2. Szerződő Felek a 2015. február 10. napján megkötött haszonbérleti szerződést 

jelen szerződéssel, közös megegyezéssel úgy módosítják, hogy a továbbiakban 
nem képezik a haszonbérlet tárgyát az alábbi ingatlanok (földrészletek): 
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Település 
megneve-

zése 

   
Helyrajzi 

szám 

   
Haszon-

bérbe adott 
terület 

nagysága 

 Haszon-
bérbe adott 

terület 
Aranykorona 

értéke 

   
Művelési 

ága 

   
Természet

beni 
állapota 

   
Természet-

védelmi 
kategória 

 Abod 0114/47 0,2203 2,45  szántó  szántó  
 
3.  Jelen szerződést a Szerződő Felek elolvasás és megértés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
 
4. Jelen szerződés a felek általi aláírást követően 2015. augusztus 1. napján lép 

hatályba azzal, hogy az alapszerződés jelen szerződéssel nem érintett pontjai 
változatlanul hatályban maradnak. 

 
 
Abod, 2015. július 9. 
 
 
 

Haszonbérbeadó képviseletében 
Rescsánszki Bertalanné 

Polgármester 
 
 

 Haszonbérlő 
 

 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. július 9. napján tartott 
ülésén a szerződést jóváhagyta. 
 
Abod, 2015. július 9. 

Vártás József 
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 
 
 
 


