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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2016. október 17. 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 önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
 

2. Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. féléves gazdálkodásáról  
 

3. Abod Község Önkormányzat start mezőgazdasági programjában hűtőkapacitás 
bővítéséről  

 
4. Szándéknyilatkozat foglalkoztatási paktumban való részvételről 

 
 
 

 
A b o d, 2016. október 17. 
 
 
 
 
        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. október 17. 
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: Dr.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 önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  

 
2. Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. féléves gazdálkodásáról  

 
3. Abod Község Önkormányzat start mezőgazdasági programjában hűtőkapacitás 

bővítéséről  
 

4. Szándéknyilatkozat foglalkoztatási paktumban való részvételről 
 
 
Megkérdezi, hogy az 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 szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés 
napirendi pontjainak elfogadását a módosítással együtt. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt – 4 fő 
képviselő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta, az alábbiak szerint: 
 

1. Abod község önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  
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2. Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. féléves gazdálkodásáról  
 

3. Abod Község Önkormányzat start mezőgazdasági programjában hűtőkapacitás 
bővítéséről  

 
4. Szándéknyilatkozat foglalkoztatási paktumban való részvételről 

 
 
Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Abod község önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Fekete Józsefné Ügyrendi Bizottság tagja - Berkesi László Miklós bizottsági elnök 
távollétében - ismertette a bizottság javaslatát, mely szerint a rendelet-tervezetet  
elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a 
rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 4 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2016. (X.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2016. (II.16.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

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

1.§ Abod Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.16.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
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„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését 
a) 42.874 eFt költségvetési bevétellel 
b) 51.872 eFt költségvetési kiadással 
c) 573 eFt finanszírozási kiadással 

d) 9.571 eFt finanszírozási bevétellel 

fogadja el.” 

2.§ A Rendelet: 
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, 
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet, 
c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, 
d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, 
e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, 
f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet, 
g) 9. melléklete helyébe a 7. melléklet, 
h) 11. melléklete helyébe a 8. melléklet, 

i) 12. melléklete helyébe a 9. melléklet 

lép. 

3.§ A Rendelet kiegészül a 10. melléklettel. 
 
4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 Dr. 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 2016. október 17. napján 
kihirdetésre került. 
 
Abod, 2016. október 17. 

Dr. Vártás  József 
jegyző 
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2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. féléves gazdálkodásáról  
Előadó: polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy már második éve, hogy nincs az 
önkormányzatnak jogszabályban előírt kötelezettsége féléves és háromnegyedéves 
beszámoló készítésére, de úgy döntöttek, hogy meghagyják ezt a szokást, mert úgy 
korrekt, hogyha a képviselő-testület évente háromszor tájékoztatást kap a teljes 
pénzügyi helyzetről, illetve a költségvetés végrehajtásáról. Nem áll rosszul az 
önkormányzat, de fényesen sem. Abban bízik, hogy az ÖNHIKI-vel egy kis 
támogatással javíthatják a helyzetüket. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester: A működési bevételeknél szerepel 679 eFt 
bevétel, 145 eFt készletértékesítésből. Ez mit takar? 
 
Dr.Vártás József jegyző: Ez tojás, paprika, stb. értékesítésből származik. A falu 
vezetését ezekben a tevékenységekben csak dicséret illeti. 
 
Fekete Józsefné Ügyrendi Bizottság tagja - Berkesi László Miklós bizottsági elnök 
távollétében - ismertette a bizottság javaslatát, mely szerint a rendelet-tervezetet  
elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt - 
a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 4 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                             32/2016.(X.17.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. féléves 
gazdálkodásáról 

 
Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatót megtárgyalta és azt a határozat mellékleteként  
t u d o m á s u l  v e s z i. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
Értesül: osztályok 
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3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Abod Község Önkormányzat start mezőgazdasági programjában hűtőkapacitás bővítéséről  
Előadó: polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy sikeres volt a próbálkozás, a járásban 
összesen hatan nyertek, és gyakorlatilag ingyen kap Abod egy hűtő áruszállító 
utánfutót, ami érték, és bérbe is lehet adni, stb. A képviselő-testület jóváhagyása után  
azonnal meg is kell rendelni, és a szállítási határidő is nagyon szoros, december 8-ig 
pedig el kell számolni a támogatással. 
 
Fekete Józsefné Ügyrendi Bizottság tagja - Berkesi László Miklós bizottsági elnök 
távollétében - ismertette a bizottság javaslatát, mely szerint a rendelet-tervezetet  
elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 4 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                             34/2016.(X.17.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy:  Abod Község Önkormányzat start mezőgazdasági 
programjában hűtőkapacitás bővítéséről 

 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Abod Község Önkormányzat start 
mezőgazdasági programjában hűtőkapacitás bővítéséről 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) a 
startmunka/mezőgazdasági program „hűtőkapacitás 
bővítése” kiegészítő támogatás miatti szerződés 1. 
számú módosítását a határozat mellékleteként 
j ó v á h a g y j a . 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
hatósági szerződés 1. számú módosítására vonatkozó 
szerződés aláírására, és a Wörmann Thermo Liner 
1325/145 zárt dobozos áruszállító utánfutó 
beszerzésére, valamint beszerzést követően utasítja a 
polgármestert, hogy az áruszállító biztonságos 
tárolásáról gondoskodjon. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 
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4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Szándéknyilatkozat foglalkoztatási paktumban való részvételről 
Előadó: polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző: A kistérségi tanácsülésen részt vett polgármester asszony, 
ahol döntött a kistérség, hogy Edelény Város Önkormányzatával, illetve a BAZ. Megyei 
Kormányhivatallal közösen beadja ezt a pályázatot. Ennek a pályázatnak a keretében 
a kormányhivatalnak és a foglalkoztatási osztálynak a dolga lesz a képzések 
megszervezése. Ami nagyon lényeges, hogy a pályázat keretein belül lesz 
meghirdetve a vállalkozói szektornak, önkormányzatoknak foglalkoztatási pályázatok, 
ezért fontos, hogy benne legyenek, mert csak azok a települések igényelhetik, akik 
csatlakoztak ehhez a paktumhoz. 
 
Fekete Józsefné Ügyrendi Bizottság tagja - Berkesi László Miklós bizottsági elnök 
távollétében - ismertette a bizottság javaslatát, mely szerint a rendelet-tervezetet 
elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 4 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                             33/2016.(X.17.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy:  Szándéknyilatkozat foglalkoztatási paktumban való 
részvételről 

 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Szándéknyilatkozat foglalkoztatási 
paktumban való részvételről” szóló előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta: 

1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
TOP-5.1.2-15 kódszámú, a helyi foglalkoztatási 
együttműködésekre vonatkozó felhívás alapján a térség 
emberi erőforrásainak fejlesztése, a foglalkoztatás 
ösztönzése és a társadalmi együttműködések 
támogatása érdekében csatlakozni kíván az Edelényi 
Kistérség Többcélú Társulása, mint konzorcium vezető 
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által beadásra kerülő „Helyi foglalkoztatási együttmű-
ködések az Edelényi kistérségben” pályázathoz, annak 
érdekében, hogy a térségi munkaerőpiac bővüljön, az 
egyes célcsoportok képzése megvalósuljon, a foglal-
koztatási programok teljesüljenek. 

2. A szándéknyilatkozattal csatlakozó önkormányzat elő 
kívánja segíteni az Európa 2020 Stratégia által a 
foglalkoztatás területén megfogalmazott célkitűzések 
megvalósulását. 

3. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
csatlakozáshoz kapcsolódó dokumentációk aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 
Értesül: EKÖH 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 
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