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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2015.  szeptember 4. 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./ Csatlakozás a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló programhoz 

         Előadó: polgármester 
 

2./ Önkormányzati ASP központ szolgáltatásainak igénybevételéről 
        Előadó: polgármester 
 

3./ Pályázat benyújtása az ”Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” program-
sorozat támogatására 

        Előadó: polgármester 
 

4./ Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 

 
 
      Vártás József jegyző távollétében és 
      megbízásából: 
 
 
  A b o d, 2015. szeptember  4. 

 
 
 

           Ambrusics Tibor  
                  aljegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 04. 
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  
  Fekete Józsefné képviselő 
  Bartus Gábor képviselő 
 

Tanácskozási joggal jelen van: Ambrusics Tibor aljegyző 
   
 
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./ Csatlakozás a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló programhoz 

         Előadó: polgármester 
 

2./ Önkormányzati ASP központ szolgáltatásainak igénybevételéről 
        Előadó: polgármester 
 

3./ Pályázat benyújtása az ”Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” program-
sorozat támogatására 

        Előadó: polgármester 
 

4./ Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról 
        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. 
 
Polgármester a rendkívüli nyílt ülés napirendjeinek elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjai  – 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  
49/2015.(IX.04.) 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./ Csatlakozás a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatásról szóló programhoz 

      Előadó: polgármester 
 
2./ Önkormányzati ASP központ szolgáltatásainak igénybe-

vételéről 
      Előadó: polgármester 
 
3./ Pályázat benyújtása az ”Itthon vagy – Magyarország, 

szeretlek!” programsorozat támogatására 
      Előadó: polgármester 
 
4./ Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési 

Terv jóváhagyásáról 
      Előadó: polgármester 

 
 

 
Tárgyalt napirendi pontok 
 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Csatlakozás a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló programhoz 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Polgármester – mivel 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 a következő 
határozatot: 
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

50/2015.(IX.04.) H A T Á R O Z A T A 
 

 
                   Tárgy:  Csatlakozás a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatásról szóló programhoz 

 
1. Abod Község Önkormányzata csatlakozik a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló Belügyminisztérium 
által meghirdetett programhoz. 

 
2.  Tekintettel arra, hogy Abod település nem tartozik a kedvez-

ményezett települések besorolásáról és a besorolás 
feltételrendszeréről szóló 105/2015.(IV.23.) Korm. rendelet 2. 
melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott 
települési önkormányzatok közé, a pályázati kiírás 5. c) pontja 
szerint 500 Ft/q+Áfa önrész megfizetését vállalja, melynek 
összege 120q*500=60000*1,27=76.200 forint. 

 
3. A Képviselő-testület igényét a maximálisan igényelhető 120q 

szénre nyújtja be, és az önrészt a 2015. évi költségvetés 
szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása előirányzat 
terhére biztosítja. 

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására és az ezzel kapcsolatos dokumentumok aláírására. 
 
5. A Képviselő-testület nyertes pályázat esetén a lakosságtól a 

tüzelőanyagért ellenszolgáltatást nem kér. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
Értesül: osztályok 

 
 
2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Önkormányzati ASP központ szolgáltatásainak igénybevételéről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Polgármester – mivel 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  
51/2015.(IX.04.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Önkormányzati ASP központ szolgáltatásainak 

igénybevételéről 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzati ASP központ szolgáltatásainak igénybevételéről szóló 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő–testülete (a továbbiakban 
Képviselő-testület) az ebr42 információs rendszeren keresztül 2015. 
július 29. napján kézhez kapott „ASP országos felmérés – 2015” tárgyú 
egyedi adatgyűjtéshez kapcsolódóan nyilatkozik, hogy jelenleg az 
Önkormányzati ASP központ szolgáltatásait nem kívánja igénybe 
venni. 
Határidő: 2015. szeptember 14. 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 

 
3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Pályázat benyújtása az ”Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” program-sorozat 
támogatására 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Polgármester – mivel 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: 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
52/2015.(IX.04.) H A T Á R O Z A T A 

 
 

Tárgy: Pályázat benyújtása az ”Itthon vagy – Magyarország, 
szeretlek!” programsorozat támogatására 

 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Pályázat benyújtása az ”Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” 
programsorozat támogatására című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
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1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(továbbiakban: Képviselő-testület) pályázatot nyújt be az „Itthon 
vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat támogatására 
vissza nem térítendő támogatás igénybevételére, amennyiben a 
2015. évi pályázat kiírásra kerül. 

 
2. Képviselő testület a pályázat tárgyát az alábbiakban jelöli meg: 

„Helyi értékeinket bemutató Hagyományőrző nap megvalósítása 
Abodon” 
 

3. Képviselő-testület a pályázat teljes költségvetését a pályázati 
kiírásban megjelölt maximálisan igényelhető összegben 
jóváhagyja. A támogatás intenzitása 100%.  

 
4. Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos 

dokumentumok, nyilatkozatok teljes körű aláírására. 
 
Határidő: pályázat benyújtási határideje 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 
  

 
4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Bartus Gábor képviselő arról szólt, hogy nagyon szennyezett a víz, elmarad a 
szolgáltató részéről a folyamatos fertőtlenítés és szellőztetés. Pang a rendszerben a 
víz, ezért sokszor büdös. 
 
Zsemkó János alpolgármester: Minden utcában van tűzcsap, rendszeresen ki kellene 
nyitni, hogy a víz tisztuljon, hiszen kicsi a fogyasztás és a rendszerben a víz 
megbüdösödik. 
 
Fekete Józsefné képviselő: Több esetben tapasztalt ő is, hogy a víz teljesen szürke. 
 
Bartus Gábor képviselő: A szolgáltató egyszer kijöhetne a tűzcsapokat kinyitni, utána a 
kulcsot itt hagyná, és ők is el tudnák végezni a tűzcsapok kinyitását és tiszta víz lenne. 
 
Zsemkó János alpolgármester: Magával a vízzel nincs probléma, hiszen a Görög-
tanyán teljesen tiszta a víz, de ott jelentős a fogyasztás és a víz megtisztul. 
 
Polgármester – mivel további 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  
53/2015.(IX.04.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési 

Terv jóváhagyásáról 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő 
Fejlesztési Terv jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Abod 

község víziközmű-hálózatára (ivóvíz és szennyvízhálózat) 
vonatkozó 2016-2030. évekre kiterjedő ÉRV ZRt. által 
elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet és Beruházási Tervet a 
határozat mellékleteként elfogadja és megbízza az 
üzemeltetőt, hogy azt a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal felé benyújtsa. 

 
2. Az eljárás során előírásra kerülő díj megfizetése a víziközmű 

bérleti- és használati díjakból befolyó összegből kerül 
biztosításra. 

 
Határidő: 2015.09.15.,  
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  jegyző távollétében  
és megbízásából: 

 
 
 

 Ambrusics Tibor                                                   Rescsánszki Bertalanné  
      aljegyző          polgármester 
 
 
 


