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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 21. 
napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén (3753 
Abod, Magyar út 42.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: Rescsánszki Bertalanné polgármester  
      Zsemkó János alpolgármester  
   Fekete Józsefné képviselő 
   Bartus Gábor képviselő 
 
Igazoltan távol:  Berkesi László 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 testületből 4 fő jelen van. 
  
Tájékoztatja a közmeghallgatáson résztvevőket az idei év történéseiről. Elmondja, hogy 
embereket tudtak alkalmazni közcélú munkavégzés keretében mezőgazdasági területen, 
így 20 családnak tudtak megélhetést biztosítani. Egy fóliasátor került megvásárlásra, 
ahol zöldséget termeltek a falunak, hogy hozzájussanak zöldáruhoz, ehhez igénybe 
vették a hivatal melletti kertet is, itt is zöldségféléket termeltek, amiket értékesítettek. 
Ültettek zabot is 3 hektáron, ami sajnos nem jól sikerült. Ez szerinte annak tudható be, 
hogy későn került elültetésre, de a későbbiekben igyekeznek majd jobban előkészíteni. 
Az önkormányzat elég sok mindent tudott vásárolni, a traktorhoz vásároltak 
alkatrészeket, és egyéb szerszámokat szereztek be, és látható, hogy a hivatal 
épületének felújítása is elkezdődött. 
 
Vártás József jegyző elmondja, hogy az adósság-konszolidáció keretében nyert az 
önkormányzat egy nagyobb összeget, két tétel volt benne, az egyik a  
településrendezési terv elkészítése, ami már elkészült, illetve a hivatal első felének 
nyílászáró cseréje, teljes villamosságának felújítása, burkolása, festése. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester: A burkolást az önkormányzat pótolta a 
vállalkozóktól kapott adományokból. Mivel nincs iparűzési adó, a vállalkozók segítik az 
önkormányzatot, felajánlottak egy bizonyos összeget, Menzel Krisztinától kaptak egy 
millió forintot, Zsemkó János alpolgármester úréktól 500 ezer forintot, Berkesi Lászlótól 
100 ezer forintot, Zagraj Ferenctől 200 ezer forintot, Sápi Olivértől 100 ezer forintot, 
Linguráréktól 300 ezret, Molnár Lászlótól 200 ezer forintot. Ezeket az összegeket 
fejlesztésre lehet felhasználni, így ebből pótoltak a hivatal felújítására, ebből tudták a 
burkolást elvégeztetni, valamint a folyosón az álmennyezet elkészítése is ebből a 
keretből történt meg. 
Megjegyzi, hogy a vállalkozók részéről minden évben egy alkalommal van ilyen 
felajánlás, amire megállapodást kötnek az önkormányzattal. 
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Vártás József jegyző: Ez a felajánlás természetesen nem kötelező, ez közel 2 millió 
forint volt, ami ebben az évben rendelkezésre áll, és ehhez kellett a vállalkozók 
hozzáállása is. Tulajdonképpen, aki nem akart, az nem adott, aki akart, az adott, tehát 
ez nem adó jelleggel történt meg, viszont azt kell tudni, hogy az önkormányzat 
költségvetése elég szűkös, az évet 3 millió forint hiánnyal kezdték, ezt kellett 
kigazdálkodniuk. A vállalkozókkal a megállapodás úgy lett megkötve, hogy úgy 
működésre, mint fejlesztésre fel lehet használni, de a képviselő-testület törekedik arra, 
hogy ne költsék el működésre, hanem azt kizárólag fejlesztésre fordítsák. Itt érdemes 
elmondani, hogy várják az új uniós pályázati kiírásokat, ami várhatóan év végén, jövő 
év elején fog megjelenni, próbálnak majd benne különböző dolgokra pályázni. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester: Szeretnék a hivatal épületét teljesen 
felújítani, ami jelentené a teljes tetőzet cseréjét, hőszigetelését, központi fűtés 
korszerűsítése és végig vitele egészen az orvosi rendelőig, ereszcsatorna csere, 
járdaépítés, udvari rész rendbetétele, és szeretnék a konyhát is felújítani, ha lesz rá 
lehetőség. 
 
Vártás József jegyző: Vidékfejlesztési pályázat keretében lesz lehetőség, és 
kifejezetten össze lehet majd kapcsolni. 
 
Zsemkó János alpolgármester: Úgy tudja, 50 millió forintig lehet pályázni, és minimális 
önerő kell hozzá. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester: A buszmegállót ebben az éven nem tudták 
megcsinálni, amit a jövő évben mindenképpen meg kellene. Amilyen mínusszal indultak, 
ez az idén nem fért bele. Pályáztak útfelújításra is, a jövő évben újra megpróbálják. 
 
Vártás József jegyző: Természetesen voltak nem nyertes pályázatok, amit beadott az 
önkormányzat. Pályáztak útfelújításokra, de sajnos még országos szinten is alig nyertek. 
 
Hegyaljai József: Kérdezi, hogy volt-e költségvonzata ezeknek a pályázatoknak? 
 
Vártás József jegyző: Nem volt, mert gyakorlatilag a hivatal műszakisai, pályázatírói 
rakták össze. Nem volt a Belügyminisztériumos pályázatnak sem költségvonzata, amiből 
a hivatali épület felújítása megy. Tehát ilyesmire nem kellett költeniük. Januárban jön 
egy 50 millió forintos komolyabb kiírás, ott már engedélyes tervek kellenek, tehát 
mindenképpen kell rá fordítani valamennyit. 
 
Hegyaljai József: Éppen, ha lenne olyan pályázat és anyagi vonzata is, egy ilyen kis 
falu nem tud önerőt hozzátenni. 
 
Vártás József jegyző: A kiírót sajnos nem érdekli, hogy van-e pénzük, vagy nincs. 
Annyit szeretne még elmondani, hogy Abodon jelenleg kommunális adó van hatályban, 
kommunális adót fizetnek a helyi lakosok. Több megkeresés is érkezett, hogy miért 
emelték meg a kommunális adót január 1-jével. Azt kell tudni, hogy a befizetett 
kommunális adó összege messze nem fedezi le a szemétszállításnak a díját sem.  
Azt jelenti, hogy kivetnek 1,3 millió forint adót, és befizetnek jobb esetben 700 ezer 
forintot, amely az idén ezt a számot érte el. 
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A behajtásokat természetesen csinálják, de nem egyszerű letiltások útján érvényesíteni. 
A fizetési morál tehát nem túl jó, bár azt tapasztalta, hogy ebben az évben a 
behajtásból származó összeg egészen jól alakult, de van min javítani.  
 
Zsemkó János alpolgármester: Ő itt is és Edelényben is fizeti, de Edelényben még így 
is drágább. 
 
Hegyaljai József: Amit a kommunális adóba a lakosoknak fizetni kellene az 10 doboz 
cigaretta ára. 
 
Vártás József jegyző: Dönthetne úgy a testület, - bár az átállás nagyon „macerás” 
lenne, - hogy a közszolgáltató mindenkinek külön számlázna. Így előbb utóbb 
előfordulna, hogy nem vinnék el a szemetet, mert nincs kifizetve, illetve adók módjára 
behajtják ugyanúgy. 
 
Hegyaljai József:  Mindenhol a szolgáltatónak fizetnek, tehát a víznél, villanynál, nem 
az önkormányzatnak. 
 
Zsemkó János alpolgármester: A tervezett fejlesztéseknél az még nem hangzott el, 
hogy az önkormányzati épület és az iskola környékére térfigyelő kamerát szerelnének 
fel. Ez tervbe van, és van olyan információ, hogy ilyenre is lehet majd pályázni, de lehet 
majd napelemre is, a fűtés szempontjából ez jó lenne. 
 
Hegyaljai József:  Neki nagyon szimpatikus, hogy Vargáék is mindenre pályáznak, 
van, ami bejön, van, ami nem, de ez így működik. 
 
Zsemkó János alpolgármester: Lehet, hogy nem mindenki tudja, hogy az 
önkormányzat is nyert autót, nyert az egyház is, Vargáék is, tehát csak csordogálnak a 
pénzek a faluba. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester: A pénzt adományozók felsorolásából 
kifelejtette Rákosné Fekete Mónikát, aki ugyan nem pénzt, hanem 4 db padot 
adományozott az önkormányzatnak. A padot még nem rakták ki, mert a park 
rendbetétele még nincs befejezve. 
 
Sápi Olivér: Most, amikor új polgármesterük van, úgy érzi, hogy van gazdája a 
falunak. Akik könyökig nyúlkálnak a milliókban, gőzük sincs arról, hogy mit jelent egy 
kisfaluban polgármesternek lenni. Másfél hónapja hallotta a hírekben, hogy van olyan 
lehetőség, hogy 30 %-kal meg lehet emelni a polgármesterek fizetését, de ők nem 
adnak hozzá semmit, tehát a falunak kell kigazdálkodni. Most, hogy úgy érzi, van a 
falunak gazdája, a polgármester asszonynak feltétlen meg kellene emelni a fizetését. 
Nem tudja, hogy ez a testületen, vagy kin múlik. 
 
Vártás József jegyző: Éppen a héten volt egy körlevél ezzel kapcsolatosan, amit a 
Fidesz küldött körbe. Azt kell tudni, hogy a múlt heti parlamenti szavazáson, amikor 
arról a törvényi javaslatról is szavaztak, amit Sápi úr említett, ez minősített többséget 
igénylő döntés volt, ami nem kapta meg a támogatottságot.  
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Az, ami a médiában is megjelent, hogy 30 %-kal a saját bevétel terhére megemelhetik 
a polgármesterek illetményét, az nem fog hatályba lépni, mert nem szavazta meg a 
parlament. 
Reméli, hogy előbb-utóbb lesz benne döntés. 
 
Zsemkó János alpolgármester: Reméli, hogy előbb-utóbb helyre tudják tenni ezt a 
dolgot, és ők majd, akik tesznek felajánlásokat, meg lehet szabni, hogy milyen célra 
adják a pénzt. 
 
Sápi Olivér: Megkéri azokat, akik tehetnek az ügy érdekében, mert tényleg érzi, hogy 
van gazdája a falunak.  
 
Zsemkó János alpolgármester:Tudni kell, hogy az is gond, hogy a vállalkozók adjanak, 
mert pl. Galvácson nincs iparűzési adó, és aki átmegy oda, nem kell se beadni, se adót 
fizetni, szóval késélen van ez, mert Abod mindig mezőgazdasági falu volt, és biztosan 
emlékeznek, hogy milyen volt ez a falu a 2000-es években, parlag volt az egész 
település. 
 
Sápi Olivér: Felháborítónak tartja, hogy ilyen kisfalvakban milyen kevés tiszteletdíjért 
végzik a feladatukat a polgármesterek. 
 
Zsemkó János alpolgármester: A testületi tagok is pénzből élnek, ő például amióta 
képviselő, nem vett fel tiszteletdíjat. 
 
Sápi Olivér: 9 éven át olyan polgármesterük volt, akit ő a polgármesteri hivatal 
környékére sem engedne, akinek 9 évvel ezelőtt 200 ezer forint volt a nettó fizetése. 
 
Zsemkó János alpolgármester: Az államigazgatásban menetközben is van lehetőség a 
béremelésre, attól, hogy most nem szavazta meg a parlament, van rá lehetősége, hogy 
módosítsa és más helyről finanszírozzák. 
 
Sápi Olivér: Azt nem tudta, hogy a parlament nem szavazta meg. 
Más témában kérdezi polgármester asszonyt, hogy a konyha újraindítása nagyon 
„elvetélt” dolog lenne. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester: Szerinte össze kellene számolni, hogy mennyi 
gyermek van a faluban, hogy legalább egy csoportot tudnának indítani. Óvodát indítani 
lehetetlen, de egy játszóház kialakításán el lehetne gondolkodni. 
 
Sápi Olivér: Ha normálisan, tisztességesen üzemeltetnék a konyhát, akkor lehet, hogy 
nem lenne ráfizetéses. Arról van szó, hogy volt, aki nagylelkűen vásárolt a konyhának, 
de a konyhások a számlát nem látták, hogy mit vett az illető. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester: A konyha, ha óvodaként üzemelne, jobb 
lenne a fiatalok letelepedése szempontjából,  mert most nincs semmi, nincs óvoda, 
nincs iskola. 
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Sápi Olivér: Van itt egy vállalkozó, aki szépen gyarapodik, hál’ Istennek, neki is jó 
lenne, ha lenne egy konyha az idegenforgalom miatt. 
 
Vártás József jegyző: Csak az időszakos, nem állandó, ezért lenne nehéz kitermelni. 
 
Sápi Olivér: Van nagyon sok dolog, ami az önkormányzat tulajdonában van, és még 
most sincs itt, a permetező gépet most sem látja sehol. Annak idején 
szerencsétlenségére dolgozott 3 hónapot az önkormányzatnál, és jól emlékszik, hogy az 
akkori polgármesternek el volt vágva a keze és ő is emlékszik rá, hogy az önkormányzat 
tulajdonából miket szállítottak át a volt polgármester úr portájára, pl. a fenyőgerendák 
mind ott vannak.  
 
Zsemkó János alpolgármester: A permetező az önkormányzat nevére lett véve, nem 
tudta kideríteni, hogy a kistraktor hol van, üzemképes-e. 
 
Sápi Olivér: Úgy volt, hogy szép parkot fognak csinálni, de a park nem lett meg, a fa 
meg eltűnt. Ezek mind forintok. Kellene egy kicsit parkosítani is, ezek is forintok, mind a 
facsemete megvásárlása. 
Megkérdezi, hogy a tavalyi évben adtak-e ajándékot a településen élőknek. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester: Nem tudja, az előző ciklusban nem volt 
testületi tag. 
 
Sápi Olivér:: Kéri, hogy akkor ettől tartóztassa magát a testület, fog felajánlani a 
nőnapra, és amit a testület nőnapra szánna, vegyenek belőle csemetefákat, tujafákat 
vagy egynyári virágokat. 
Visszatérve a fákhoz, ami polgármester úrhoz el lett szállítva, hogy neki ahhoz nincs 
semmi joga, vissza kell szállítani az önkormányzathoz. 
 
Vártás József jegyző: A permetezőgépről szeretne kérdezni, hogy akkor Hegyaljai 
József úr itt dolgozott, amikor ezek a dolgok történtek? 
 
Hegyaljai József: Igen, 3 hónapot itt dolgozott. 
 
Zsemkó János alpolgármester: Abból az időből van számla, azzal igazolni tudják, hogy 
az önkormányzat vette és hogy honnan került beszerzésre. 
 
Fekete Józsefné képviselő: Szerinte nem új permetező volt, hanem használt. 
 
Sápi Olivér: Felveti az annak idején működő konyha ügyét, ahová vettek különböző 
dolgokat számlára, fagyasztóládától kezdve mindent, és ezekről is kell lenni 
gyáriszámnak. A falunapon tűnt fel a fagyasztóláda, azt mondták, hogy ez az 
önkormányzaté. Azt kéri, hogy ezeknek a dolgoknak nézzenek utána. 
 
Vártás József jegyző: Ezekben az ügyekben mindenképpen feljelentést tesznek, ha 
kell. 
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Sápi Olivér: Mivel volt közmunkás az önkormányzatnál, tudja, hogy volt hómaró, 
bozótvágó, fűnyíró, egyéb szerszámok stb., az önkormányzati laptop. Azt szeretné 
tudni, hogy ezek az eszközök meg vannak-e. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester: Válasza, hogy ezek az eszközök megvannak. 
A konyhából sok minden eltűnt, de ott betörés is volt.  
 
Vártás József jegyző: Átadás-átvételkor ezeket az eszközöket átnézték, amelyek a 
nyilvántartásban szerepeltek.  A permetezőnél direkt kérdezte, mert egyszerűen nem 
találták a nyomát. Kérdezi, hogy melyik évben kerülhetett beszerzésre a permetezőgép. 
 
Sápi Olivér: 2009-ben dolgozott az önkormányzatnál közcélúként, abban az időben 
vették, és ez nem használt permetező volt. 
 
Vártás József jegyző: Ennek a dolognak is utána fognak járni. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt - 
megköszöni a részvételt, s a közmeghallgatást bezárta. 
 
   
 

K.m.f. 
 
 
 

 Vártás József                                                     Rescsánszki Bertalanné  
      jegyző                   polgármester 
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