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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2015. november 30. 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. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 5/2013.(IV.22.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 

2. Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésérő  
Előadó: polgármester 
 

3. Abodi önkormányzat hivatali épület felújítási munkáinak költségvetési 
fedezetéről 
Előadó: polgármester 
 

4. Közmunkaprogram keretében összegyűlt tűzifa felhasználásáról 
Előadó: polgármester 
 

 
 
 

A b o d, 2015. november 30. 
 
 
 
 
           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. november 30. 
napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (3780 Edelény, István 
király útja 52.) megtartott rendk ívüli nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: Rescsánszki Bertalanné polgármester  
      Zsemkó János alpolgármester  
   Fekete Józsefné képviselő 
   Berkesi László képviselő 
   Bartus Gábor képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van:   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. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 5/2013.(IV.22.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 

2. Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 
Előadó: polgármester 
 

Javasolja napirendre felvenni az Abodi önkormányzat hivatali épület felújítási 
munkáinak költségvetési fedezetéről és a Közmunkaprogram keretében összegyűlt 
tűzifa felhasználásáról szóló előterjesztéseket. 
 
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. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a módosítással együtt szavazásra bocsátja 
a rendkívüli nyílt ülés napirendjeinek elfogadását.  
 
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 az alábbiak szerint:  
 
1./ A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 5/2013.(IV.22.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
   Előadó: polgármester 
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2./ Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 

Előadó: polgármester 
 
3./ Abodi önkormányzat hivatali épület felújítási munkáinak költségvetési fedezetéről 

Előadó: polgármester 
 

4./ Közmunkaprogram keretében összegyűlt tűzifa felhasználásáról 
Előadó: polgármester 

 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 5/2013.(IV.22.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Vártás József jegyző az előterjesztésből szeretné kiemelni, ami miatt muszáj 
foglalkozni ezzel a témával, és bárcsak ne kellene, de sajnos elengedhetetlen. Talán 
a legfontosabb az, hogy mennyi volt a 2015 évi előírás és mennyi a hátralék. 
Tulajdonképpen kétharmadot tudnak beszedni, egyharmad nincs beszedve. Az arány 
még rosszabb, ha az éves szemétszállítási díj összegéhez viszonyítják, és 
gyakorlatilag a fele jön be. Ebből a szempontból valamilyen megoldást 
mindenképpen találniuk kell a helyzet kezelésére. Az egyik megoldásnak az látszik, 
ha a kommunális adó kerül megemelésre valamilyen összeggel.  A másik módszeren 
el kellene gondolkodniuk, ami elég nagy hercehurcával jár, hogy a társulással leülnek 
tárgyalni és azt mondják, álljanak át arra, hogy mindenkinek ők számlázzanak. 
Átmenetileg tudnák orvosolni ezt a problémát, mert a társulási megállapodás és a 
közszolgáltatási szerződés alapján, mint pl. Edelényben is ez úgy működik, hogy a 
lakosság felé számlázzák közvetlenül, viszont a be nem fizetett részekre vonatkozóan 
ők kezdeményezik a NAV-nál az adók módjára történő behajtást. Amennyiben az 
sikertelen, azt követően az önkormányzatnak kell megfizetnie. Gyakorlatilag ki lesz 
tolva a probléma, megoldás nem lesz rá. Ehhez kapcsolódóan annyit tudni kell, hogy 
az elmúlt héten foglalkoztak elég sokat ezzel a kommunális adóval, egy pár olyan 
királykúti, magánszemélyek tulajdonában lévő ingatlant sikerült felderíteni, mely a 
rendelet alapján adóköteles és eddig nem voltak bevonva és nem volt részükre 
adófizetési kötelezettség megállapítva. Körülbelül 10-11 ilyen magánlakás van, 
kérdés, hogy ebből is mennyit fognak megfizetni. A hulladéktémával kapcsolatban 
még annyit, hogy január első felében várható, hogy a Zöld Völgy Kft. ki fogja osztani 
az új kukákat a lakosság részére, 2 db 120 l-es edényzetet fognak kapni a lakosok, 
egy szürkét a kommunális hulladék céljára, és egy szelektív hulladékgyűjtő kukát, 
kék színű, sárga fedelűt, amely ingyenesen lesz biztosítva. A kommunális kuka 
chipezett lesz és névre szóló, tehát ha ellopják, összetörik, azt meg kell téríteni.  
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A rendeletmódosításnak ő az előterjesztője egyrészt azért, mert ilyen helyzet alakult 
ki, másrészt úgy látta jobbnak, ha ő terjeszti elő ezt a témát, mert számít arra, hogy 
ebben lesznek viták, főleg a mértékét tekintve. De azt nem tehetik meg, hogy nem 
foglalkoznak vele, mert attól a helyzet nem lesz jobb. 
 
Zsemkó János alpolgármester: Jegyző úr megemlített 10-11 lakást Királykúton, akik 
részére nem lett adófizetési kötelezettség megállapítva. Ismertette ezeket az 
ingatlanokat, illetve hogy kik laknak ott, és melyek vannak üresen. Akiket ismer, azok 
egyedül a villanyt fizetik és semmi egyebet nem. Ha fizetni kell, ő sem zárkózik el 
előle, de van olyan lakos, aki Budapesten lakik, és egy évben hazajön kétszer. 
Királykúton tudomása szerint 15 vagy 16 ember él összesen, de lehet, hogy még 
ennyi sem. 
 
Fekete Józsefné képviselő felsorolta, hogy kinek van szeméttároló kukájuk, akik 
közül senki nem fizet adót. 
 
Zsemkó János alpolgármester felvetette, ha van rá mód, a nyugdíjból vonassák le az 
adót. 
 
Vártás József jegyző: A kommunális adórendeletnél lényeges, hogy az építményadó 
és telekadó hatálya alá tartozó ingatlanokra vonatkozik a kommunális adó. Ez azért 
fontos, mert nem kell épületnek lenni az ingatlanon. Nyilván ehet mentességet adni, 
és az adó alanya csak a magánszemélyek, ha jogi személy nevén van az ingatlan, 
akkor nem tudják kivetni az adót, csak akkor, ha bérlő van benne és van lakásbérleti 
szerződés, tehát a bérlet igazolva van. Egyet tudnak garantálni, hogy a behajtás 
része kemény lesz innentől kezdve, a behajtásokat is csinálják, az első lépés lesz a 
fizetési meghagyás. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke  ismertette a bizottság javaslatát, 
mely szerint a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezet 
elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 5 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét: 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2015.(XI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL SZÓLÓ  5/2013.(IV.22.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 5/2013.(IV.22.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
       „ 1.§ Az adó mértéke adótárgyanként 18.000.-Ft/év.” 
 
2.§ Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. 
 

Vártás József       Rescsánszki Bertalanné  
     jegyző             polgármester 

Kihirdetési záradék: 
 
Ez a rendelet Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 41.§ (1) bekezdése szerint az 
Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2015. november 30. napján 
kihirdetésre került. 
 
Abod, 2015. november 30. 
 

Vártás  József 
              jegyző 
 
 
 

2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésérő  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Vártás József jegyző elmondja, hogy polgármester asszonnyal egy hónappal ezelőtt 
írtak egy levelet az önkormányzati államtitkár úrnak, és rá három hétre felnyitották a 
rendszert és most be fogják tudni adni 2,4 millió forintra a rendkívüli önkormányzati 
támogatás iránti kérelmet. Az utolsó határidő ma van, amit a kincstárba ma 
beküldenek.  
Véleménye szerint nem nyitották volna meg a rendszert, ha nem volna rá remény, 
hogy kapjanak támogatást. 
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Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke – a bizottság elnökének 
távollétében -  ismertette a bizottság javaslatát, mely szerint a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja. 
 
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: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
67/2015.(XI.30.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről  
 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a rendkívüli 
önkormányzati támogatás igényléséről szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza. 
 
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2015. 

évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet 4. 
pontjában foglaltak alapján – vissza nem térítendő - támogatási igényt 
nyújt be a közös hivatal fenntartásához kapcsolódó tartozásai 
kiegyenlítése céljából a belügyminiszter és a nemzetgazdasági 
miniszter által kiírt pályázat keretében. 
 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénylés 
benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 
Határidő: 2015. november 30. a pályázat benyújtására. 
Felelős: polgármester 
Értesül: Kincstár, osztályok 

 
 
3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Abodi önkormányzat hivatali épület felújítási munkáinak költségvetési fedezetéről 
Előadó: polgármester 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke – a bizottság elnökének 
távollétében -  ismertette a bizottság javaslatát, mely szerint a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja. 
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Rescsánszki Bertalanné polgármester elmondja, hogy az abodi hivatal felújítása a 
végső ajánlat szerint 700 ezer forint lenne, ez a három irodahelyiség burkolását, a 
folyosón álmennyezet építését jelenti. Kéri a képviselő-testület támogatását, hogy  
700 ezer forint összegig kötelezettséget vállalhasson a munkák elvégzésére. 
 
Ezek után – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 

 
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

68/2015.(XI.30.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Abodi önkormányzat hivatali épület felújítási munkáinak 
költségvetési fedezetéről 

 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a hivatali 
épület felújítási munkák költségvetési fedezetéről szóló előterjesztést és 
az alábbi döntést hozza: 
 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy három irodahelyiség burkolására, a folyosó 
álmennyezet építésére a végső ajánlat szerint, 700.000 forint összegig 
kötelezettséget vállaljon a munkák elvégzésére. 

 
       Határidő: azonnal 
       Felelős: polgármester 
       Értesül: osztályok 

 
 
3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Közmunkaprogram keretében összegyűlt tűzifa felhasználásáról 
Előadó: polgármester 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester elmondja, hogy közmunkaprogram 
keretében végeztek úttisztítást, gaztalanítást és a kitermelt fát a munkások  
szeretnék megkapni. 
 
Zsemkó János alpolgármester azt javasolja, hogy a hivatal épületének fűtésére 
használják fel  az összegyűjtött fát. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester szavazásra bocsátja alpolgármester 
javaslatát. 
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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 a 
következő határozatot: 
 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
69/2015.(XI.30.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Közmunkaprogram keretében összegyűlt tűzifa felhasználásáról 

 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
közmunkaprogram keretében összegyűjtött tűzifa felhasználásáról szóló  
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy a 
közmunkaprogram keretében összegyűjtött tűzifa a hivatal épületének 
fűtésére kerüljön felhasználásra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

 
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 


