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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2016. június 28. 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 Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 

 2./   Építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálatáról 
       Előadó: polgármester 
 
 
 
A b o d, 2016. június 28.  
 
 
 
 
          Vártás József 
              jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28. 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 vannak: 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. 
 
Ezt követően az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 

 
1./  Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 

 2./   Építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálatáról 
       Előadó: polgármester 
 
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjával kapcsolatban a képviselő-testület tagjai 
részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjával kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés 
napirendi pontjának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontját – 3 fő képviselő döntéshozatalban 
való részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, az 
alábbiak szerint: 
 
1./  Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 

 2./   Építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálatáról 
       Előadó: polgármester 
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Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Vártás József jegyző a rendeletmódosítással kapcsolatban elmondja, hogy a Magyar 
Államkincstárnak be kell jelenteni a kormányzati funkcióknak a módosítását, ezt 
végezték el, illetve vizsgálták felül, lényegében technikai dologról van szó. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a 
rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 3 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2016. (VI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
1.§ Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a melléklet lép. 

 
2.§  Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba. 

 

        Vártás József                                                   Rescsánszki Bertalanné                     
            jegyző                                                                    polgármester 
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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 2016. június 28. napján 11:00  
órakor kihirdetésre került. 
 
Abod, 2016. június 28. 
 
                      Vártás József 

jegyző 
 
 

 
Melléklet a 7/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelethez 

 
„2. melléklet a 10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Az önkormányzat szakágazati besorolása, valamint alaptevékenységének  
kormányzati funkció száma, és megnevezése 

 
 

1. Az önkormányzat szakágazati besorolása 
 
Szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
 
2. Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkció száma és 
megnevezése 
 

 KORMÁNYZATI 
FUNKCIÓ 
SZÁMA 

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE 

1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége 

2 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 
3 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
4 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
5 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
6 045120 Út, autópálya építése 
7 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
8 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) 

begyűjtése, szállítása, átrakása 
9 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

10 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
11 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
12 064010 Közvilágítás 
13 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
14 076062 Település-egészségügyi feladatok 
15 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
16 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 
17 107051 Szociális étkeztetés 
18 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

 
 



 
5 

 

 
2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálatáról 
Előadó: polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Vártás József jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy a Kormányhivatal körlevélben 
kereste meg az önkormányzatokat, amelyben kéri felülvizsgálni az építésügyi tárgyú 
helyi önkormányzati rendeleteket. Abodnak ilyen rendelete az építészeti örökség 
védelméről szól, mellyel kapcsolatban az állapították meg, hogy szükség lesz egy új 
építészeti örökség védelméről szóló rendelet megalkotására az előterjesztésben leírtak 
szerint, melyre a jövő év végéig van lehetőség. A mai napon viszont tájékoztatniuk 
kell a Kormányhivatalt arról, hogy a képviselő-testület megtárgyalta ezt az indítványt. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A 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  

                             17/2016.(VI.28.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálatáról 
 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta. 
 
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi, 
Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztályának 2016. május 31. napján kelt BO/13/52-
53/2016. iktatószámú megkeresése alapján felülvizsgálta a 
helyi építészeti örökség védelméről szóló 10/2008.(XI.29.) 
önkormányzati rendeletét, és megállapította, hogy a 
rendelet megjelölés és bevezető részének tartalma nem 
felel meg a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, 
valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a 
jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő 
megjelöléséről szóló 32/2010. (XII.31.) KIM rendelet 
előírásainak, ezért új rendelet alkotása vált szükségessé. 
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2. Képviselő-testület elrendeli az új rendelet előkészítését, és 

Képviselő-testület elé terjesztését a településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 14.§-a szerinti 
határidőig. 

 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: polgármester 
Értesül: Kormányhivatal, osztályok 

 
 
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 
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