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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2017. január 23. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban 

 (3780 Edelény, István király u. 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 II. számú fogorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásához való 

hozzájárulásról 
 
2. Fogászati ügyelet jövőbeni ellátásáról 
 
3. KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 

működési támogatás átadásáról 
 
4. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról 

 
5. Az Abodi Ruszin és Roma Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési 

megállapodások felülvizsgálatáról 
 
6. A vezetékes- és mobiltelefonok használatáról szóló szabályzat megalkotásáról 
 
7. Polgármester illetményének megállapításáról 
 
8. Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról 
 
9. Egyes állami tulajdonú utak ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről 
 
 
 
A b o d, 2017. január 23. 
 
        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 2017. január 23. 
napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (3780 Edelény, István 
király u.52.)  megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: Rescsánszki Bertalanné polgármester 
       Zsemkó János alpolgármester  
    Fekete Józsefné képviselő 
    Bartus Gábor képviselő 
 
Igazoltan távol:  Berkesi László Miklós 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. A II. számú fogorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásához való 
hozzájárulásról 

 
2. Fogászati ügyelet jövőbeni ellátásáról 

 
3. KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 

működési támogatás átadásáról 
 

4. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról 

 
5. Az Abodi Ruszin és Roma Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött 

együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról 
 

6. A vezetékes- és mobiltelefonok használatáról szóló szabályzat megalkotásáról 
 

7. Polgármester illetményének megállapításáról 
 

8. Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról 
 
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban a képviselő-testület tagjai 
részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
Zsemkó János alpolgármester javasolja napirendre felvenni az „Egyes állami 
tulajdonú utak ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről” szóló előterjesztést. 
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Polgármester az ülés napirendi pontjait az „Egyes állami tulajdonú utak ingyenes 
önkormányzati tulajdonba vételéről” szóló előterjesztés napirendre történő felvételével 
együtt elfogadásra javasolja. 
 
Képviselő-testület az 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. A II. számú fogorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásához való 
hozzájárulásról 

 
2. Fogászati ügyelet jövőbeni ellátásáról 

 
3. KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 

működési támogatás átadásáról 
 

4. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról 

 
5. Az Abodi Ruszin és Roma Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött 

együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról 
 

6. A vezetékes- és mobiltelefonok használatáról szóló szabályzat megalkotásáról 
 

7. Polgármester illetményének megállapításáról 
 

8. Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról 
 

9. Egyes állami tulajdonú utak ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről 
 
 
Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
A II. számú fogorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásához való 
hozzájárulásról 
Előadó: polgármester 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

Dr.Vártás József jegyző elmondja, ennél az előterjesztésnél sok dolguk nincs, 
tudomásul kell venni, hogy Dr.Kiss Judit doktornő szülni fog, ezért kéri a 
helyettesítéshez való hozzájárulást. 
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Fekete Józsefné Ügyrendi Bizottság tagja – a bizottság elnökének távollétében - 
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 határozati javaslatot – 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  
                             1/2017.(I.23.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: A II. számú fogorvosi körzet tartós helyettesítéssel 

történő ellátásához való hozzájárulásról 
 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Kiss Judit 
távollétének idejére a II. számú fogorvosi körzet Dr. Májai 
Erzsébet Emőke személyes közreműködésével, 2017. január 1. 
napjától történő tartós helyettesítését tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

                      Értesül: Edelény Város Önkormányzata 
 
 

2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Fogászati ügyelet jövőbeni ellátásáról 
Előadó: polgármester 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

Dr.Vártás József jegyző elmondja, a Kormányhivatal arra a jogértelmezésre jutott, 
hogy minden településnek meg kell szerveznie a fogászati ügyeletet. Eddig ez nem 
jött elő, a tavalyi évben témaellenőrzés volt az egészségügyi tárgyú rendeleteknek a 
felülvizsgálatában, akkor vették észre, hogy a kisebb településeknél nem szervezték 
meg, ennek ellenére mégis működött a rendszer, de olyan jogértelmezésre jutott a 
Kormányhivatal, hogy meg kell szervezni minden önkormányzatnak, ráadásul össze-
fogással, mert 20 ezer fő felett finanszíroznak egy szolgáltatót. 
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Keresni kell tehát a lehetőségét annak, hogy milyen irányba menjenek, első körben 
megkeresik a Miskolci Önkormányzatot, hogy esetleg feladatellátási szerződéssel 
ellátná-e, ha nem, térségi szinten fognak gondolkodni. A lényeg az, arról döntsön a 
testület, hogy polgármester asszony keresse a lehetőségét, hogyan oldják meg, 
hogyan tegyenek eleget a feladat-ellátási kötelezettségnek. 
Kitérve az orvosi, gyermekorvosi ügyeletnek a problémájára, most már egyre inkább 
látszik, hogy nem fogják vállalni az önkormányzatok azt az emelt összeget, amit a 
jelenlegi szolgáltató, a Bódva-Med Kft. kért. Doktor úr tájékoztatása alapján, a héten 
meg fogja küldeni az önkormányzat részére a felmondást, ami azt fogja 
eredményezni, hogy április 30. napjával tudja felmondani a szerződést, három 
hónapos felmondási idővel. A három hónap alatt közbeszerzést kell lefolytatniuk úgy, 
hogy május 1-jével az új szolgáltatónak legyen működési engedélye, és finanszírozási 
szerződése az OEP-pel. Egyelőre előkészítés alatt van, de biztos, ha a héten beérkezik 
a felmondás, akkor S.O.S-ben kistérségi tanácsülést fognak tartani, mert ha 
belemennek a közbeszerzési eljárásba, akkor annak az lesz a vége, - amennyiben lesz 
ajánlattevő, - hogy kötelezettséget kell vállalni, és az már nem fog működni, hogy a 
hozzájárulást hónapokkal, félévvel, évvel később fizessék meg az önkormányzatok, 
mert az rögtön felmondási jog. Egy biztos, február elején kistérségi tanácsülést kell 
tartani, utána pedig képviselő-testületi ülést. Elmondja még, hogy a térségi ügyelet 
két központtal működik, Szendrő és Edelény, Szendrő ugyanúgy jön közbeszerzésre, 
tehát az előzetes tervek szerint két telephellyel, Szendrő és Edelény, de egy 
szolgáltató által ellátva. 
 
Zsemkó János alpolgármester gondnak tartja, hogy fogászati ellátás péntek délutántól 
nem nagyon elérhető, vagy nem is kap a beteg. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Úgy tudja, hogy Kazincbarcika már nekiesett ennek a 
megszervezéséhez, de abba is hagyták, mert olyan összegbe került volna, amit ők sem 
tudtak volna megfinanszírozni, mert annyira kevés az orvos és olyan sokat kérnének. 
Kíváncsi, hogy mi lesz ennek a vége, és ha megyei szinten nem lehet megszervezni, 
akkor egy nagyobb térségben, mint Kazincbarcika, Sajószentpéter, Edelény, Bódva-
völgye. 
 
Fekete Józsefné Ügyrendi Bizottság tagja – a bizottság elnökének távollétében - 
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 határozati javaslatot – 4 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 
 
 
 



 

6 
 

 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                             2/2017.(I.23.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Fogászati ügyelet jövőbeni ellátásáról 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a fogászati ügyelet jövőbeni ellátásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fogászati ügyeleti 
ellátásra vonatkozóan a feladat-ellátási kötelezettség 
teljesítése érdekében tárgyalásokat folytasson. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: társulás, osztályok 

 
 
3./ Napirendi pont tárgya: 
 
KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. részére működési 
támogatás átadásáról 
Előadó: polgármester 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Rescsánszki Bertalanné polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, 
hogy a Kft. jelezte a tagjai felé, hogy amennyiben a pályázati döntések csúsznak, és 
egyéb bevételekre a Kft. nem tesz szert, előbb-utóbb finanszírozási gondjai lesznek a 
Kft-nek. A Kft. a tag önkormányzatok részéről egyszeri működési támogatás nyújtását 
kéri a települések lélekszáma szerint 200 Ft/fő összegben ahhoz, hogy tovább tudjon 
működni. Ez Abod esetében 46.000 Ft támogatási összeget jelent. 
  
Fekete Józsefné Ügyrendi Bizottság tagja – a bizottság elnökének távollétében - 
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 határozati javaslatot – 4 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot: 
 
 
 
 



 

7 
 

 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                             3/2017.(I.23.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató 

Nonprofit Kft. részére működési támogatás átadásáról 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési 
Szolgáltató Nonprofit Kft. részére működési támogatás 
átadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KBTF 

Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. 
részére 230 fő * 200 ft= 46.000 forint támogatást 
biztosít a 2017. évi költségvetés terhére. 

 
2. Képviselő-testület elrendeli az 1. pont szerinti összeg 2017. 

évi költségvetésbe történő tervezését. 
 

    Határidő: azonnal 
    Felelős: polgármester 

                     Értesül: társulás, osztályok 
 
 
4./ Napirendi pont tárgya: 
 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról 
Előadó: polgármester 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy konzorciumban gondolkodnak Edelénnyel, 
amelynek több oka van, egyrészt, hogy az esély nőjön, másrészt a pontozási 
szempontoknál van olyan, hogy előnyt élvez az, aki olyan utat újít fel, ahol legalább 10 
gazdasági szereplő van, és ehhez jobb volna, ha kapcsolódna az is, hogy miért kérné az 
önkormányzat az utak átvételét, hogy egyáltalán legyen esélyük pályázni felújítására is. 
A pályázatban viszont csak gépbeszerzésre lenne konzorciumi partnere Edelénynek. Itt 
az önerőnek van szűkössége okán is, illetve, hogy együtt plusz pontokkal nagyobb az 
esély, hogy meg is kapják. Konkrét számok még nincsenek, de bízik abban, hogy a 
héten előbbre lesznek. Most van egy AGROMAS kiállítás, ahová elmennek a 
munkatársak, és majd ki kell választani azokat az eszközöket, gépeket, amit enged a 
pályázat, és amire Abodnak is szüksége van. Mivel konzorciumban lesznek, a beszerzett 
gépek, eszközök, amit pl. Edelény szerez be, azt is ingyenesen használhatja majd Abod. 
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Tehát együtt pályáznának, és kb. 6 millió forint körüli lenne az az összeg, amit 
gépbeszerzésre Abod pályázna, de ez csak egy irányszám, ebből lehet akár 8, vagy 4 
millió is, meglátják majd, hogy milyen gépek állnak össze, s ennek az önerő részét 
kellene megfinanszírozni. A határozati javaslatban maximum 500 ezer forint van, azért, 
mert ha 10 milliós „plafonra” pályázna Abod, akkor ennyi önerő kell. 
 
Fekete Józsefné Ügyrendi Bizottság tagja – a bizottság elnökének távollétében - 
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 határozati javaslatot – 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  
                             4/2017.(I.23.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapot-
javításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése című felhívásra támogatási 
kérelem benyújtásáról 

 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az előterjesztést és meghozta az alábbi döntést: 
 
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

támogatási kérelmet nyújt be VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
kódszámú – „Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése” című felhívásra konzorciumi formában Edelény 
Város Önkormányzatával közösen. 

 
2. Képviselő-testület a Konzorcium vezetőjeként Edelény Város 

Önkormányzatát jelöli meg. 
 

3. Képviselő-testület az igényelt támogatás összegét bruttó 120 
millió Ft összegben állapítja meg, melytől a polgármester 
eltérhet. 

 
4. Képviselő-testület a támogatási kérelemhez maximum bruttó 

500.000 Ft önerőt biztosít a 2017. évi költségvetés fejlesztési 
célú bevételei terhére. 
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5. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási kérelem előkészítésére és benyújtására, a 
konzorciumi megállapodás megkötésére, és támogatott 
kérelem esetén a pályázat megvalósítására. 

 
Határidő: pályázat benyújtási határideje 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 

 
 
5./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az Abodi Ruszin és Roma Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodások felülvizsgálatáról 
Előadó: polgármester 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

Fekete Józsefné Ügyrendi Bizottság tagja – a bizottság elnökének távollétében - 
ismertette a bizottság javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát 
elfogadásra javasolja. 
 
Dr.Vártás József jegyző: A törvény előírja, hogy minden évben január 31-ig  át kell 
tekinteni, és felül kell vizsgálni a megállapodásokat. Ez megtörtént, egyetlen egy 
dolgot tettek bele, amit a jogszabály felsorol és eddig nem volt benne, de a 
gyakorlatban megtörtént, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésén a jegyző, vagy a 
jegyzővel azonos képesítéssel rendelkező köztisztviselő részt vesz. Egyéb változás 
nincs.  
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot – 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  

                             5/2017.(I.23.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Az Abodi Ruszin és Roma Nemzetiségi Önkormányzatokkal 
kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról 

 
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

(továbbiakban: Képviselő-testület) az Abodi Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzattal és az Abodi Roma Nemzetiségi 
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Önkormányzattal kötött „Együttműködési Megállapodás” -
okat  felülvizsgálta. 

 
2. Képviselő-testület az Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormány-

zattal kötendő „Együttműködési Megállapodás”-t a 
határozat 1. mellékleteként egységes szerkezetben 
jóváhagyja. 

 
3. Képviselő-testület megállapítja, hogy Képviselő-testület 

22/2016. (VII.28.) határozatával és Abodi Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 25/2016.(VIII.31.) 
határozatával jóváhagyott „Együttműködési Megállapodás” a 
jelen határozat 1. mellékleteként elfogadott Együttműködési 
Megállapodás aláírásának napjával egyidejűleg hatályát veszti. 

 
4. Képviselő-testület az Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat-

tal kötendő „Együttműködési Megállapodás”-t a határozat 
2. mellékleteként egységes szerkezetben jóváhagyja. 

 
5. Képviselő-testület megállapítja, hogy Képviselő-testület 

22/2016. (VII.28.) határozatával és az Abodi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének a 
20/2016.(VIII.24.) határozatával jóváhagyott „Együttműködési 
Megállapodás” a jelen határozat 2. mellékleteként elfogadott 
Együttműködési Megállapodás aláírásának napjával 
egyidejűleg hatályát veszti. 

 
6. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodások aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  elnök 
Értesül: Nemzetiség Önkormányzatok,  
            Közös Önkormányzati Hivatal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 
 

 

1. melléklet az 5/2017.(I.23.) határozathoz 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 

mely létrejött  Abod Község Önkormányzata (székhely: 3753 Abod, Magyar út 42. 
szám, adószám: 15548122-1-05 törzskönyvi nyilvántartás száma: 548124 képviseli: 
Rescsánszki Bertalanné polgármester (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 
 
másrészről az Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 3753 Abod, 
Magyar út 42. szám, adószáma: 15829346-1-05 törzskönyvi nyilvántartási száma: 
829348 Képviseli: Orosz-Tóth Györgyné Dr. elnök (a továbbiakban: nemzetiségi 
önkormányzat) (együttesen: Szerződő felek) 
 
között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi  CLXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Njtv.) 80. § (2) bekezdés alapján az alábbiak szerint: 
 

I. 
 

Az önkormányzat működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása 
 

1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés 
alapján havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában ingyenesen biztosítja 
az önkormányzati feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot. A helyi 
önkormányzat a fenti helyiség, valamint a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó 
rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli. A helyiséghasználat biztosítása az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Állandó Kirendeltség 3753 Abod, 
Magyar út 42. alatti ingatlanában történik. 
 

2. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati 
működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, melynek keretében az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja: 

 
a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos 

feladatokat, (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, 
postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, posztázása) a 
Jegyzői Titkárság kijelölt ügyintézője által, 

 
b) a testületi és tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos 

feladatokat, a döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és 
postázási feladatokat a Jegyzői Titkárság kijelölt ügyintézője által, 

 
c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 

nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Pénzügyi Osztály útján. 
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3. A 2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi 
tagok és tisztségviselők telefonhasználata kivételével a – helyi önkormányzat 
viseli. 

 
4. A két önkormányzat közötti kapcsolattartást a jegyző által írásban megbízott 

személy segíti elő, akit a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseire meg kell 
hívni. 

 
5. A jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – 

megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a 
nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést 
észlel. 

 
II. 

 
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, 

tartalma, határideje 
 

1. A jegyző, vagy az általa írásban megbízott személy a helyi nemzetiségi 
önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a 
költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását 
követően – közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével. 

 
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 
3. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által készített költségvetési előterjesztést 

és a határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé. 
A költségvetési határozat-tervezet beterjesztésének határideje az Áht. 
rendelkezései szerint meghatározott időpont. 

 
4. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan 

nem rendelkezik döntési jogosultsággal. 
 
5. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat határozatának 

törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért 
felelősséggel nem tartozik. 

 
6. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a nemzetiségi önkormányzat 

tartozásaiért a helyi önkormányzat felelősséggel nem tartozik. 
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III. 
 

A költségvetési előirányzatok módosítási rendje 
 

1. Ha a nemzetiségi önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, 
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, 
ahhoz módosítja a költségvetéséről szóló határozatát. 

 
2. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan be kell tartani az Áht. előírásait. 

 
IV. 

 
Költségvetési információ szolgáltatás rendje 

 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat 
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával 
kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket a helyi nemzetiségi önkormányzatra 
vonatkozóan elkülönülten szabályozza. 

 
V. 
 

A költségvetési gazdálkodás rendje 
 
1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos 

feladatokat az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el. 
 
2. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzése az Edelényi 

Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésének részét képezi. A belső 
ellenőrzés megállapításai alapján az intézkedések megtétele a nemzetiségi 
önkormányzat elnökének a feladta. 

 
3. A kötelezettségvállalás rendje 

- A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat 
feladatainak ellátása során a fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget 
vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa 
írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 
Kötelezettségvállalásért a nemzetiségi önkormányzat tartozik helytállni. 

- A kötelezettségvállalás gyakorlása során be kell tartani az Áht. és az Ávr. 
előírásait. 

- A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell 
vezetni.  A nyilvántartást a Pénzügyi Osztály költségvetési ügyintézője vezeti. 

- A kötelezettségvállalás nyilvántartó – nyilvántartási adatai alapján – 
haladéktalanul köteles jelezni a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat 
a kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került. 
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4. Pénzügyi ellenjegyzés 
- A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatal Pénzügyi Osztály vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a közös 
önkormányzati hivatal állományába tartozó, az előírt képesítési 
követelményeknek megfelelő végzettségű köztisztviselő írásban jogosult. 

- A pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozóan be kell tartani az Áht. és az Ávr. 
vonatkozó rendelkezéseit. 
 

5. Érvényesítés 
- Az érvényesítést a közös önkormányzati hivatal, a pénzügyi osztályvezető által 

írásban megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője az Ávr-
ben meghatározottak szerint végzi. 

 
6. A teljesítés igazolása 

- A teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére jogosult a 
kötelezettségvállaló továbbá az általa írásban kijelölt személy. 

- A teljesítés igazolása az Áht. és az Ávr. előírásai szerint történik. 
 
7. Utalványozás 

- A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel 
beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utal-
ványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa meghatározott nemzetiségi 
önkormányzati képviselő jogosult. 

- Az utalványozás az Áht. és az Ávre. szabályai szerint történik. 
 
8. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait a 

nemzetiségi önkormányzat belső szabályzatában rögzíti. A szabályzat 
elkészítéséért a nemzetiségi önkormányzat elnöke és a Pénzügyi Osztály vezetője 
a felelős. 

 
9. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásával összefüggő összeférhetetlenségi 

szabályok  
 

- A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági 
esemény tekintetében azonos személy nem lehet. 

- Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos 
a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló 
személlyel. 

- Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és 
teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a 
tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el. 

- A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az 
érvényesítésre és a teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás 
mintájáról a közös önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás 
vezetéséért a költségvetési ügyintéző a felelős. 
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VI. 
 

A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése 
 
1. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi 

önkormányzat fizetési számláját a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezeti. 
 
2. A számlanyitás során szükséges adminisztrációs, technikai feladatokat az Edelényi 

Közös Önkormányzati Hivatal látja el, azonban a számlanyitás felelőssége és 
költségei a nemzetiségi önkormányzatot terhelik. 

 
3. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi 

célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának 
rendjéről szóló Korm. rendelet jogszabályi rendelkezései szerint veszi igénybe. 

 
VII. 
 

Vagyoni és számviteli nyilvántartása, adatszolgáltatás rendje 
 
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, 

számviteli nyilvántartásait elkülönülten vezeti. 
 
2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok 

változásával kapcsolatos bejelentést az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
törzskönyvi nyilvántartásának kezelésével megbízott ügyintézője látja el a Magyar 
Államkincstár felé. 

 
3. A nemzetiségi önkormányzat adózással kapcsolatos bevallási kötelezettségének az 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya e feladattal megbízott 
ügyintézője elektronikus úton, szükség szerin papír alapon tesz eleget. 

 
4. A nemzetiségi önkormányzat felhatalmazza az Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatalt, hogy az államháztartás információs rendszere keretében történő 
adatszolgáltatás teljesítése érdekében a Magyar Államkincstár által biztosított 
rendszerekbe elektronikus úton adatot szolgáltasson. 

 
5. A szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai 

rendszerrel való tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének elnöke a felelős. 

 
6. A helyi önkormányzatot, továbbá az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt nem 

terheli felelősség, amennyiben bizonyítható, hogy az adatszolgáltatási 
kötelezettség elmaradása a nemzetiségi önkormányzat működésének hiányosságai 
miatt következett be. 
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VIII. 
 

Záró rendelkezések 
 

1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az 
éves költségvetés terv elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási 
rend szerint járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az 
együttműködés szabályait kölcsönösen betartják. 

 
2. Szerződő felek jelen megállapodásban meghatározott időre, a nemzetiségi 

önkormányzat megbízásának idejére kötik, évente január 31. napjáig 
felülvizsgálják és szükség szerint módosítják. 

 
3. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások 

szükségességét jelzi a helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak. 
 
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával 

egyidejűleg lép hatályba. 
 
Záradék: 
 
Jelen Megállapodást Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 5/2017.(I.23.) 
határozatával, az Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat   Képviselő-testülete a  
….…/2017.(…..…) határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit 2017. 
………………….………. napjától kell alkalmazni. 
 
Abod, 2017. ………….……… hó. ……… nap. 
 
 
 
    Rescsánszki Bertalanné         Orosz-Tóth Györgyné Dr. 
Abod Község Önkormányzata                               Abod Ruszin Nemzetiségi  
  polgármester           Önkormányzat 
                          elnök 
 

Dr. Vártás József 
Edelényi Közös Önkormányzati  Hivatal 

                                                        jegyzője 
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2. melléklet az 5/2017.(I.23.) határozathoz 
 

 MEGÁLLAPODÁS 

mely létrejött  Abod Község Önkormányzata (székhely: 3753 Abod, Magyar út 42. 
szám, adószám: 15548122-1-05 törzskönyvi nyilvántartás száma: 548124  képviseli: 
Rescsánszki Bertalanné polgármester (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 
 
másrészről az Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 3753 Abod, 
Magyar út 42. szám, adószáma: 15829339-1-05 törzskönyvi nyilvántartási száma: 
829337 Képviseli: Szajkó Zsolt elnök (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 
(együttesen: Szerződő felek) 
 
között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi  CLXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Njtv.) 80. § (2) bekezdés alapján az alábbiak szerint: 
 

I. 
 

Az önkormányzat működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása 
 

1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés 
alapján havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában ingyenesen biztosítja 
az önkormányzati feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot. A helyi 
önkormányzat a fenti helyiség, valamint a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó 
rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli. A helyiséghasználat biztosítása 
Abod Község Önkormányzat 3753 Abod, Magyar út 42. szám alatti ingatlanában 
történik. 

 
2. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatal útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati 
működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, melynek keretében az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja: 
a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos 

feladatokat, (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, 
postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, posztázása) a 
Jegyzői Titkárság kijelölt ügyintézője által, 

b) a testületi és tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos 
feladatokat, a döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és 
postázási feladatokat a Jegyzői Titkárság kijelölt ügyintézője által, 

c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Pénzügyi Osztály útján. 

 
3. A 2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi 

tagok és tisztségviselők telefonhasználata kivételével a – helyi önkormányzat 
viseli. 
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4. A két önkormányzat közötti kapcsolattartást a jegyző által írásban megbízott 
személy segíti elő, akit a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseire meg kell 
hívni. 

 
5. A jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – 

megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a 
nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést 
észlel. 

II. 

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, 
tartalma, határideje 

1. A jegyző, vagy az általa írásban megbízott személy a helyi nemzetiségi 
önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a 
költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását 
követően – közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével. 

 
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 
3. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által készített költségvetési előterjesztést 

és a határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé. 

 
A költségvetési határozat-tervezet beterjesztésének határideje az Áht. 
rendelkezései szerint meghatározott időpont. 
 

4. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan 
nem rendelkezik döntési jogosultsággal. 

 
5. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat határozatának 

törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért 
felelősséggel nem tartozik. 

 
6. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a nemzetiségi önkormányzat 

tartozásaiért a helyi önkormányzat felelősséggel nem tartozik. 
 

III. 
 

A költségvetési előirányzatok módosítási rendje 
 

1. Ha a nemzetiségi önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, 
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, 
ahhoz módosítja a költségvetéséről szóló határozatát. 
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2. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan be kell tartani az Áht. előírásait. 
 

IV. 
 

Költségvetési információ szolgáltatás rendje 
 

Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat 
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával 
kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket a helyi nemzetiségi önkormányzatra 
vonatkozóan elkülönülten szabályozza. 
 

V. 
 

A költségvetési gazdálkodás rendje 
 

1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el. 

 
2. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzése az Edelényi 

Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésének részét képezi. A belső 
ellenőrzés megállapításai alapján az intézkedések megtétele a nemzetiségi 
önkormányzat elnökének a feladta. 

 
3. A kötelezettségvállalás rendje 

- A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat 
feladatainak ellátása során a fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget 
vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa 
írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 
Kötelezettségvállalásért a nemzetiségi önkormányzat tartozik helytállni. 

- A kötelezettségvállalás gyakorlása során be kell tartani az Áht. és az Ávr. 
előírásait. 

- A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell 
vezetni.   A nyilvántartást a Pénzügyi Osztály költségvetési ügyintézője vezeti. 

- A kötelezettségvállalás nyilvántartó – nyilvántartási adatai alapján – 
haladéktalanul köteles jelezni a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat 
a kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került. 

 
4. Pénzügyi ellenjegyzés 

- A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal Pénzügyi Osztály vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a közös 
önkormányzati hivatal állományába tartozó, az előírt képesítési 
követelményeknek megfelelő végzettségű köztisztviselő írásban jogosult. 

- A pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozóan be kell tartani az Áht. és az Ávr. 
vonatkozó rendelkezéseit. 
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5. Érvényesítés 
- Az érvényesítést a közös önkormányzati hivatal, a pénzügyi osztályvezető által 

írásban megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője az Ávr-
ben meghatározottak szerint végzi. 

 
6. A teljesítés igazolása 

- A teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére jogosult a 
kötelezettségvállaló továbbá az általa írásban kijelölt személy. 

- A teljesítés igazolása az Áht. és az Ávr. előírásai szerint történik. 
 
7. Utalványozás 

- A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel 
beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: 
utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa meghatározott nemzetiségi 
önkormányzati képviselő jogosult. 

- Az utalványozás az Áht. és az Ávre. szabályai szerint történik. 
 
8. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait a 

nemzetiségi önkormányzat belső szabályzatában rögzíti. A szabályzat 
elkészítéséért a nemzetiségi önkormányzat elnöke és a Pénzügyi Osztály vezetője 
a felelős. 

 
9. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásával összefüggő összeférhetetlenségi 

szabályok  
 

- A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági 
esemény tekintetében azonos személy nem lehet. 

- Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos 
a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló 
személlyel. 

- Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és 
teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a 
tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el. 

- A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az 
érvényesítésre, és a teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről, és aláírás 
mintájáról a közös önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás 
vezetéséért a költségvetési ügyintéző a felelős. 
 

VI. 
 

A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése 
 
1. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi 

önkormányzat fizetési számláját a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezeti. 
 
2. A számlanyitás során szükséges adminisztrációs, technikai feladatokat az Edelényi 

Közös Önkormányzati Hivatal látja el, azonban a számlanyitás felelőssége és 
költségei a nemzetiségi önkormányzatot terhelik. 
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3. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi 

célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának 
rendjéről szóló Korm. rendelet jogszabályi rendelkezései szerint veszi igénybe. 

 
VII. 

 
Vagyoni és számviteli nyilvántartása, adatszolgáltatás rendje 

 
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, 

számviteli nyilvántartásait elkülönülten vezeti. 
 
2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok 

változásával kapcsolatos bejelentést az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
törzskönyvi nyilvántartásának kezelésével megbízott ügyintézője látja el a Magyar 
Államkincstár felé. 

 
3. A nemzetiségi önkormányzat adózással kapcsolatos bevallási kötelezettségének az 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya e feladattal megbízott 
ügyintézője elektronikus úton, szükség szerin papír alapon tesz eleget. 

 
4. A nemzetiségi önkormányzat felhatalmazza az Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatalt, hogy az államháztartás információs rendszere keretében történő 
adatszolgáltatás teljesítése érdekében a Magyar Államkincstár által biztosított 
rendszerekbe elektronikus úton adatot szolgáltasson. 

 
5. A szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai 

rendszerrel való tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének elnöke a felelős. 

 
6. A helyi önkormányzatot, továbbá az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt nem 

terheli felelősség, amennyiben bizonyítható, hogy az adatszolgáltatási 
kötelezettség elmaradása a nemzetiségi önkormányzat működésének hiányosságai 
miatt következett be. 

 
VIII. 

 
Záró rendelkezések 

 
1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az 

éves költségvetés terv elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási 
rend szerint járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az 
együttműködés szabályait kölcsönösen betartják. 

 
2. Szerződő felek jelen megállapodásban meghatározott időre, a nemzetiségi 

önkormányzat megbízásának idejére kötik, évente január 31. napjáig 
felülvizsgálják és szükség szerint módosítják. 
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3. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások 
szükségességét jelzi a helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak. 

 
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával 

egyidejűleg lép hatályba. 
 
Záradék: 
 
Jelen Megállapodást Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 5/2017.(I.23.) 
határozatával, az Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat   Képviselő-testülete a  
…….../2017.(……..…) határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit 2017. 
……………………..…. napjától kell alkalmazni. 
 
Abod, 2017. ………..………… hó. …….… nap. 
 
 
 
 
      Rescsánszki Bertalanné                              Szajkó Zsolt 
 Abod Község Önkormányzata                        Abod Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
                 polgármester                  elnök 

 
 
 

Dr. Vártás József 
Edelényi Közös Önkormányzati  Hivatal 

jegyzője 
 
 
 
 

6./ Napirendi pont tárgya: 
 
A vezetékes- és mobiltelefonok használatáról szóló szabályzat megalkotásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy a hivatal nevén 2 mobil és egy vezetékes 
telefon van, a törvény szerint szabályzatot kell alkotni, amely a magáncélú 
használatok esetében az egyszerűbb elszámolási mód a tételes helyett a 20 %-nak a 
befizetése. Azt is tudni kell, hogy sikerült bevinni a számokat az edelényi flottába, 
ezáltal a telefonköltségek jelentősen csökkentek. 
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Fekete Józsefné Ügyrendi Bizottság tagja – a bizottság elnökének távollétében - 
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 határozati javaslatot – 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  
                             6/2017.(I.23.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: A vezetékes- és mobiltelefonok használatáról szóló 

szabályzat megalkotásáról 
 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  

 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
vezetékes- és mobiltelefonok használatáról szóló 
szabályzatot a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester 
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6/ 2017.(I .23.) határozat melléklete 

 

 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
 

 

SZABÁLYZATA 

 

 

a vezetékes- és mobiltelefonok használatáról 
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A VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁRÓL 
 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § alapján, a gyors és 
hatékony információáramlás és ügyintézés, valamint a biztos elérhetés érdekében 
Abod Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a vezetékes- és mobil-
telefonok használatát az alábbiak szerint szabályozza: 

 
 

1./  A telefonkészülékeket elsősorban hivatalos célból lehet igénybe venni. A 
telefonbeszélgetések idejét a lehető legrövidebb időtartamra kell korlátozni. 

 
2./  A mobiltelefon használat engedélyezésnek mértéke: 
 

Az Önkormányzat nevére kötött szolgáltatói szerződés alapján használt  
mobiltelefon-költségének  80%-a az Önkormányzat költségvetését terheli,  
20%-át a telefon használója telefonhasználat címen az SZJA törvény alapján 
megtéríti az Önkormányzat részére.  

 
3./  A számlán feltüntetett fizetési határidő elmulasztása a készülék visszavonását 

és a szerződés felmondását vonja maga után. 
 
4./   A készülék használója más személynek csak saját felelősségre adhatja át a 

készüléket.  
 
 

 
A b o d, 2017.  január 23. 
 
 
 
           Rescsánszki Bertalanné 
         polgármester  
 
 
Záradék: 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szabályzatot a 6/2017.(I.23.) 
határozattal jóváhagyta. 
 
Abod, 2017. január 23. 
 
        Dr. Vártás József 
                jegyző 
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Szabályzat függeléke 
 
 

M E G I S M E R É S I   N Y I L A T K O Z A T 
 
 

A vezetékes- és mobiltelefonok használatáról szóló szabályzatában foglaltakat 
megismertem. 
 
Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzés során köteles vagyok 
betartani. 
 

Név Beosztás Aláírás 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

 
7./ Napirendi pont tárgya: 
 
Polgármester illetményének megállapításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja, egyben a 
napirend kapcsán bejelenti személyes érintettségét. 

Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy törvénymódosítás okán a polgármesterek, 
alpolgármesterek illetménye emelkedik, ezért terjesztették a testület elé. A jogszabály 
módosítás, illetve költségvetési módosítás vélhetően 100 %-ban át fogja vállalni az 
illetményemelést Abodtól az adóerő-képességére tekintettel. Egyébként sem tudnak 
mit tenni, mert a törvény szabályozza a mértékét, és mozgástere nincs az 
önkormányzatnak, ezért kéri, hogy a testület támogassa a határozati javaslatot. 
 
Fekete Józsefné Ügyrendi Bizottság tagja – a bizottság elnökének távollétében - 
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 határozati javaslatot – 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  
                             7/2017.(I.23.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy:  Polgármester illetményének megállapításáról 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a polgármester illetményének megállapításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) Rescsánszki Bertalanné 
főállású polgármester illetményét 2017. január 1. napjától 
bruttó 299.200,-Ft/hó összegben (azaz: kettőszáz-
kilencvenkilencezer-kettőszáz forint/hó) állapítja meg. 

 
2. Képviselő-testület megállapítja, hogy a polgármester a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdése alapján az 1. pont 
szerinti illetménye 15%-ában meghatározott összegű, azaz 
44.880,-Ft/hó (azaz: negyvennégyezer – nyolcszáz-
nyolcvan forint) költségtérítésre jogosult. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
Értesül: Pénzügyi Osztály 

  

 
8./ Napirendi pont tárgya: 
 
Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja, egyben a 
napirend kapcsán bejelenti személyes érintettségét. 
 
Fekete Józsefné Ügyrendi Bizottság tagja – a bizottság elnökének távollétében - 
ismertette a bizottság javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát 
elfogadásra javasolja. 
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Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot – 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  

                             8/2017.(I.23.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy:  Polgármester szabadságolási ütemtervének a 
jóváhagyásáról 

 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Polgármester szabadságolási ütemtervének 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megállapítja, hogy 
Rescsánszki Bertalanné polgármester 2017. évben 39 
munkanap szabadságra jogosult.  

 
2. Képviselő-testület a polgármester szabadságolási 

ütemtervét - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (2) 
bekezdése alapján - a határozat mellékleteként jóváhagyja. 

 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: Jegyzői Titkárság 
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Melléklet a 8/2017.(I.23.) határozathoz 
 

Rescsánszki Bertalanné 
Polgármester szabadságolási ütemterve 

2017. év 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9./ Napirendi pont tárgya: 
 
Egyes állami tulajdonú utak ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, a megkereső levél arról szól, mely szerint néhány 
külterületi, főleg Királykút környékén néhány állami tulajdonban, kezelésben lévő 
földutat venne át az önkormányzat, kezdeményezné a tulajdonba vételt, hogy esetleg 
pályázni tudjanak rá. Ami kiemelkedően fontos lenne, az a Királykúton áthaladó, 
Szakácsi felé tartó, aszfaltosnak már nem mondható útnak az átvétele. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester kérdezi, hogy miért ilyen sok a helyrajzi szám. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Abo-Királykút környékén lévő földutak is szerepelnek benne. 
 
 

Hónap Kivenni tervezett 
szabadságok száma 

(nap) 
Január 0 
Február 5 
Március 2 
Április 3 
Május 4 
Június 6 
Július 8 

Augusztus 5 
Szeptember 0 

Október 0 
November 2 
December 4 
Összesen: 39 
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Rescsánszki Bertalanné polgármester: Ha most ezeket az utakat átveszik, és nem 
nyernek a pályázaton, akkor nem fogja emiatt az önkormányzatot olyan érni, hogy nem 
rakják rendbe. 
 
Zsemkó János alpolgármester: Eddig is a családi vállalkozása rakta rendbe, és úgy 
ahogy, de járható, de ezek között a helyrajzi számok között vannak olyanok is, ahová 
nem szükséges út. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot – 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  
                             9/2017.(I.23.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy:  Egyes állami tulajdonú utak ingyenes önkormányzati 
tulajdonba vételéről  

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
egyes állami tulajdonú utak ingyenes önkormányzati tulajdonba 
vételéről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy kezdeményezze a Nemzeti Földalapról szóló 
2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdése alapján az Abod 
0155/1, Abod 0155/2, Abod 0165/2, Abod 0175, Abod0179, 
Abod 0184, Abod 0186, Abod 0218, Abod 0226/4, Abod 0227 és 
Abod 0229 helyrajzi szám alatti ingatlanok tulajdonjogának 
térítésmentes átadását a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok, NFA 
 

Dr.Vártás József jegyző napirend után tájékoztatja a testületet, hogy a múlt héten 
feljelentést tettek ismertetlen tettes ellen falopás tárgyában; a helyszínt mindenki ismeri 
és hallott az ügyről, várják a rendőrség lépését 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester, - mivel más hozzászólás, javaslat nem 
hangzott el, - megköszönte a képviselő-testület megjelenését és a rendkívüli ülést 
bezárta.  

 
K.m.f. 

Dr. Vártás  József  Rescsánszki Bertalanné 
            jegyző               polgármester 


	ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

