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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2016. szeptember 15. 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./  Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról    
Előadó: polgármester 
 

 2./ Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás 
igényléséről 

       Előadó: polgármester 
 
3./   Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről  
       Előadó: polgármester 
 
4./   Vízi-közmű használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról  
       Előadó: polgármester 
 
5./ Igényelt fejlesztési támogatással kapcsolatos fedezet biztosításáról, és a 

15/2016.(V.30.) határozat kiegészítéséről  
       Előadó: polgármester 
 
6./ Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról   
       Előadó: polgármester 
 
7./ Abod külterület 0182/5 és 0154 hrsz-ú ingatlanokról 
      Előadó: polgármester 
 
 
 
A b o d, 2016. szeptember 15. 
 
 
        Dr. 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. szeptember 15. 
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  
    Berkesi László képviselő 
    Fekete Józsefné képviselő 
    Bartus Gábor képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr.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. 
 
Ezt követően az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 

 
1./ Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról    

Előadó: polgármester 
 

 2./ Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás 
igényléséről 

       Előadó: polgármester 
 
3./   Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről  
       Előadó: polgármester 
 
4./   Vízi-közmű használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról  
       Előadó: polgármester 
 
5./ Igényelt fejlesztési támogatással kapcsolatos fedezet biztosításáról, és a 

15/2016.(V.30.) határozat kiegészítéséről  
       Előadó: polgármester 
 
6./ Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról   
     Előadó: polgármester 
 
Javasolja napirendre felvenni az „Abod külterület 0182/5 és 0154 hrsz-ú 
ingatlanokró”l 
szóló előterjesztést. 
 
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban a képviselő-testület tagjai 
részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
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A képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés 
napirendi pontjainak elfogadását a módosítással együtt. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt – 5 fő 
képviselő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta, az alábbiak szerint: 
 
1./ Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról    

Előadó: polgármester 
 

 2./ Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás 
igényléséről 

       Előadó: polgármester 
 
3./   Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről  
       Előadó: polgármester 
 
4./   Vízi-közmű használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról  
       Előadó: polgármester 
 
5./ Igényelt fejlesztési támogatással kapcsolatos fedezet biztosításáról, és a 

15/2016.(V.30.) határozat kiegészítéséről  
       Előadó: polgármester 
 
6./ Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról   
     Előadó: polgármester 
 
7./ Abod külterület 0182/5 és 0154 hrsz-ú ingatlanokról 
     Előadó: polgármester 
 
 
Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról      
Előadó: polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az október 2-ai 
népszavazás miatt átvizsgálták és nyilatkoztatták a helyi választási bizottság tagjait, 
az egyik póttag jelezte, hogy nem tudja a továbbiakban vállalni a póttagságot.  
 



 4 

Olyan előterjesztés készült, mely szerint két póttagot választana meg a testület, 
ennyivel nőne a póttagok száma, akik szükség esetén berendelhetők.  
Nyilván a póttag abban az esetben fog tevékenykedni a szavazás napján, hogy ha 
valamelyik tag nem tud eljönni és nincs meg az öt fő a bizottságban. Úgy gondolja, 
hogy a biztonság érdekében inkább több póttag legyen, amit a jogszabály is lehetővé 
tesz. Elmondja még, hogy ennek a bizottságnak a megbízatása a következő 
országgyűlési választásokat megelőzően megválasztandó új SZSZB tagoknak a 
megbízatásáig szól, illetve a bizottság alakuló üléséig. A képviselő-testület a 2018-as 
választást megelőzően majd új bizottságot fog választani. Annak nincs akadálya, 
hogy ugyanezen személyek szerepeljenek benne, és nyilván ott az önkormányzati 
választás közelsége miatt már az összeférhetetlenség kérdését is fogják látni a tagok. 
A népszavazás tekintetében nem áll fenn összeférhetetlenség, erről a tagok 
nyilatkoztak. Javasolja, hogy a testület két taggal egészítse ki a póttagok számát. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke  ismertette a bizottság javaslatát, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A 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  
                             25/2016.(IX.15.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy:  Helyi választási bizottság póttagjainak megválasztásáról 
 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi 
választási bizottság tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztést, és 
az alábbi döntést hozta: 
 
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 25. § (2) bekezdése 
alapján az alábbi választói jogosultsággal rendelkező személyeket 
a helyi választási bizottság póttagjainak települési szinten 
megválasztja: 

a) Rescsánszki Péterné – 3753 Abod, Petőfi Sándor út 1. 
b) Szajkóné Váradi Andrea – 3753 Abod, Tóth út 38. 

2. A megválasztott szavazatszámláló bizottsági póttagok részére a 
megbízólevél átadásáról a Helyi Választási Iroda Vezetője, míg 
eskütételükről a polgármester gondoskodik. 

Határidő:  azonnal és folyamatos. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
Értesül:  osztályok, megválasztottak 
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2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről 
Előadó: polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy az előző évekhez hasonlóan, ismételten 
kiírásra került ez a pályázat, ugyanakkor van benne jelentős változás, egyrészt az 
igényelhető tüzelő mennyiségnek a megállapítása is másként történik. Ennek hatására 
a 120 q helyett 180 q szénre adhatja be az igényét az önkormányzat. Meglátják, hogy 
majd mennyit fognak ideadni, de úgy gondolja, hogy kevés mennyiséget fognak 
lehúzni, nyilván ezt előre kikalkulálták, ezt a mennyiséget a kincstár programja 
automatikusan számolja, tehát figyelembe veszi a munkanélküliek számát, az 
időskorúak számát, stb. Ezzel gyakorlatilag azt akarják elérni, hogy a valóban 
rászoruló településekre menjen a nagyobb mennyiség. Ismételten szénben 
gondolkodnak, tekintettel arra, hogy önerőt kell biztosítania az önkormányzatnak 
hozzá, és a fa esetében végképp megoldhatatlannak tűnne még a szállítási 
költségének és egyebeknek a rendezése, mivel azon az egységáron legtöbbször nem 
is kapni tűzifát. Azt javasolja, hogy maradjanak a szénnél a szűkös lehetőségek miatt. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismertette a bizottság javaslatát, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A 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  
                             26/2016.(IX.15.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatás igényléséről 

 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről szóló 
előterjesztést, és a következő döntést hozza: 
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1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) pályázatot nyújt be a 
belügyminiszter által meghirdetett települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatás igénylése tárgyú felhívásra. 

 
2. A Képviselő-testület szénvásárlásához kapcsolódó támogatás 

igénylésére nyújtja be pályázatát, a maximálisan igényelhető 
180 q mennyiségre, melyhez az 500 ft/q +Áfa, mindösszesen 
114.300 forint önerőt a 2016. évi költségvetés települési 
önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 
előirányzat terhére biztosítja. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

aláírására, és vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban 
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő:   

 pályázat elektronikus rögzítése: 2016. szeptember 30. 
 pályázat papír alapon beadása: 2016. október 3. 

 
 
3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről  
Előadó: polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy tavaly ősszel is benyújtották igényüket 
rendkívüli önkormányzati támogatásra, kaptak akkor is, és a második körösben is, 
ezért bízik benne, hogy az elmúlt évhez hasonlóan sikerül majd egyenesbe hozni az 
önkormányzatot. Jelenleg nincsenek likviditási gondjaik, de ahhoz, hogy egyenesbe 
jöjjenek és lélegzethez tudjanak jutni, ahhoz kell ez a támogatás. A támogatási igény 
összegét pontosan most még nem tudja meghatározni, de kb. kétmillió forint körüli 
lesz. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismertette a bizottság javaslatát, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
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A 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 
                             27/2016.(IX.15.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről  
 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
rendkívüli támogatás igényléséről szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 

 
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 
évi C. törvény 3. melléklet III.1. pontjában foglaltak alapján – 
vissza nem térítendő - támogatási igényt nyújt be szállítói 
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: 2016. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 
Értesül: Kincstár, osztályok 

 
4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Vízi-közmű használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról  
Előadó: polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy van két vízi-közműves előterjesztésük, az 
egyik a használati díj felhasználásáról szól, amelynél gyakorlatilag kötött pályán 
mozognak, a minimális használati díjjal szemben van egy óriási kiadás a 
gazdaságtalan rendszer üzemeltetése miatt. Ebből keletkezett is egy jó nagy 
hátralékuk, ami 1.188.183,- Ft, ami azonnali beavatkozást igénylő dolgokból 
keletkeztek, és nem látják, hogy ezt egyáltalán miből tudnák kifizetni. Igaz, hogy az 
ÉRV nem kéri, és várhatóan nem is fogja, de ez a nyilvántartásukban ott van 
tartozásként, amit kezelni kell. Egyeztettek polgármester asszonnyal, írnának 
államtitkár úrnak, hogy ezt a problémát valamilyen módon orvosolják. Az a baj, hogy 
a felújítási, karbantartási kiadásokat nem engedik rendkívüli támogatás igénylésével, 
de megpróbálják beletenni, de mindenképpen jó volna erre megoldást találni. 
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Van egy gördülő fejlesztési tervről szóló előterjesztés is, melyhez kapcsolódóan azt 
kell tudni, hogy a pótlási, felújítási tervet az ÉRV köteles elkészíteni, amit el is 
készített, viszont a beruházási részét, ami vezetéképítéstől kezdve egyéb 
beruházásokat is kellene tartalmazni, semmit nem terveztek annál fogva, hogy a 
használati díjból nem fog futni rá, és örülnek, ha majd a pótlási, felújítási munkákat 
meg tudják csinálni. Pályázati forrást nem látnak, amiből meg lehetne csinálni ezeket 
a dolgokat, önerő meg nincs rá, ezért első körben azzal próbálkoznának meg, hogy a 
a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalnak beküldenék úgy, hogy a 
tervnek csak a felújítási, pótlási terv részében van tervezve munka, a beruházásiban 
nincs. A gördülő fejlesztési tervtől 15 %-os eltérést engedélyeznek, ugyanakkor, ha 
beruházási adatlapon beadnak valamit és nem teljesítik valamilyen arányban, akkor 
ezért bírságolnak is. Ezért szerinte hagyják üresen, és ha látnak forrást, akkor majd 
kérnek rá egyedi hozzájárulást a Közmű Szabályozási Hivataltól, erre van lehetőség. 
Javasolja, hogy a testület ilyen formában fogadja el határozati javaslatot. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke  ismertette a bizottság javaslatát, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A 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  
                             28/2016.(IX.15.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Vízi-közmű használati díj felhasználásáról szóló meg-
állapodás jóváhagyásáról 

 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Vízi-közmű használati díj felhasználásáról szóló megállapodás 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 
1.  Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 

2016. évi használati díj ivóvízközmű fejlesztésekre történő 
felhasználása megállapodását és felhatalmazza a polgármestert a 
kötelezettségvállalás megtételére.  

2.  A Vizi-közmű szolgáltató felé történő tartozást tudomásul veszi, 
és elrendeli a polgármester részére, hogy írásban keresse meg 
Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár urat segítségkérés 
céljából. 

Határidő: 2016. szeptember 30.  
Felelős: polgármester 
Értesül: ÉRV ZRt., osztályok 
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5./ Napirendi pont tárgya: 
 
Igényelt fejlesztési támogatással kapcsolatos fedezet biztosításáról, és 
15/2016.(V.30.) határozat kiegészítéséről  
Előadó: polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy a hivatkozott határozat a 
Belügyminisztérium által kiírt fűtéskorszerűsítési pályázat hiánypótlásra hívta fel a 
Kincstár az önkormányzatot. A hiánypótlásnak az egyik része az, hogy az 
alaphatározatban nem döntöttek a pályázat benyújtásáról, nem jelölték meg 
költségvetés és az igényelt támogatás közötti különbözetet, ami - 369.339,- Ft-ot. Ezt 
az összeget az önkormányzat önerőből biztosítja a 2016. évi költségvetési fejlesztési 
tartalék terhére. A határozat kiegészítése erről szól. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke  ismertette a bizottság javaslatát, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A 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  
                             29/2016.(IX.15.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Igényelt fejlesztési támogatással kapcsolatos fedezet 
biztosításáról, és a 15/2016 (V.30.) határozat 
kiegészítéséről 

 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Igényelt fejlesztési támogatással kapcsolatos fedezet 
biztosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter által 2016. évben az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormány-
zatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázathoz, a 
Községháza épületének fűtéskorszerűsítésére önerőként bruttó 
369.339,- Ft, azaz bruttó háromszázhatvankilencezer-
háromszáz-harminckilenc forint fedezetet biztosít, melyet 
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teljes egészében önerőből finanszíroz, a 2016. évi költségvetés 
fejlesztési tartalék terhére. 

 
2. Képviselő-testület a 15/2016 (V.30.) határozatát a következő 

5. ponttal egészíti ki: 
„5. Képviselő-testület a fejlesztés megvalósításához 369.339,- 
Ft, azaz bruttó háromszázhatvankilencezer-háromszáz-
harminckilenc forint önerőt biztosít a 2016. évi költségvetés 
általános tartaléka terhére. 
 

Határidő: 2016. szeptember 16. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
Értesül: MÁK, osztályok 

 
 
6./ Napirendi pont tárgya: 
 
Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról   
Előadó: polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke  ismertette a bizottság javaslatát, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A 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  
                             30/2016.(IX.15.) 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: 
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1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Abod 
község víziközmű-hálózatára (ivóvíz és szennyvízhálózat) 
vonatkozó 2017-2031. évekre kiterjedő ÉRV ZRt. által 
elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet és az önkormányzat által 
elkészített Beruházási Tervet a határozat mellékleteként 
elfogadja és megbízza az üzemeltetőt, hogy azt a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé benyújtsa. 

 
2. Képviselő-testület a terv benyújtásához kapcsolódó díj 

megfizetéséhez szükséges összeget a 2016. évi általános 
tartalék terhére biztosítja. 

 
Határidő: 2016.09.30. 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: ÉRV ZRt., osztályok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 

 
 



 13 

 
 
 
 



 14 

 
 
 
 



 15 

 
 
 
 



 16 

 
 
 
 



 17 

 
 
 
 



 18 

 
 
 
 



 19 

 
 
 
 



 20 

 
 
 
 



 21 

 
 
 
 



 22 

 
 
 
 



 23 

 
 
 
 



 24 

 
 
 
 



 25 

 
 
 
 



 26 

 
 
 
 



 27 

 
 
 
 



 28 

 
 
 
 



 29 

 
 
 
 



 30 

 
 
 
 



 31 

 
 
 
 



 32 

 
 
 
 



 33 

 
 
 
 



 34 

 
 
 
 



 35 

 
 
 
 



 36 

7./ Napirendi pont tárgya: 
 
Abod külterület 0182/5 és 0154 hrsz-ú ingatlanokról 
Előadó: polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A 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  
                             31/2016.(IX.15.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Abod külterület 0182/5 és 0154 hrsz-ú ingatlanokról 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Abod külterület 0182/5 és 0154 hrsz-ú ingatlanokról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) megismerte a Borex 
Consulting Kft. felszámoló megkeresését az Abod 0182/5 kivett 
temető és 0154 hrsz-ú kivett patak megjelölésű ingatlanok 
tárgyában. 

2. Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az Abod 0182/5 hrsz-ú kivett 
temető megnevezésű ingatlant nem kívánja tulajdonba venni, 
míg a 0154 hrsz-ú kivett patak megjelölésű ingatlan 
tulajdonjogát ingyenesen meg kívánja szerezni. 

3. Képviselő-testület a 23/2016.(VII.28.) határozatát visszavonja. 

Felelős:  polgármester 
Határidő: 2016.09.30 
Értesül: felszámoló, osztályok 

 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester, mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott 
el, megköszönte a képviselő-testület megjelenését és az ülést bezárta.  
 

K.m.f. 
 
 

Dr.Vártás  József  Rescsánszki Bertalanné 
         jegyző             polgármester 


