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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2017. február 6. 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./ VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak fejlesztése és karbantartásához 
szükséges gépek beszerzése Edelény és térségében c. támogatási kérelem 
benyújtásáról 

 
 
 
 
 

 
A b o d, 2017. február 6. 
 
        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. február 6. 
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 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 pontját: 

 
1./ VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak fejlesztése és karbantartásához 

szükséges gépek beszerzése Edelény és térségében c. támogatási kérelem 
benyújtásáról 

   Előadó: polgármester 
 
 
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjával kapcsolatban a képviselő-testület tagjai 
részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjával kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester az ülés napirendi pontjának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontját – 4 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, az alábbiak 
szerint: 
 

1./ VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak fejlesztése és karbantartásához 
szükséges gépek beszerzése Edelény és térségében c. támogatási kérelem 
benyújtásáról 

   Előadó: polgármester 
 
 
 
 
 



 3 

Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak fejlesztése és karbantartásához szükséges 
gépek beszerzése Edelény és térségében c. támogatási kérelem benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy ezt az előterjesztést egyszer már tárgyalta 
a képviselő-testület. Módosításuk van, főleg Edelény vonatkozásában a műszaki 
tartalmat érintően, mivel meg kell jeleníteni a beruházás megvalósításának a 
helyszínét is, ezért muszáj kiegészíteni. Most már a végleges számok alapján 
pontosan meghatározták az önerő szükségletet, illetve Abodra eső beszerzési értéket, 
amely bruttó  4 millió forint. Ehhez nem sok önerő kellene, ha nyerne, az önerő nem 
érné el a 200 ezer forintot. A pályázat a mai napon kerül benyújtásra, és bízik benne, 
hogy sikeres lesz. Ebben a pályázatban Abodnak egy vontatható ágaprító-gép 
szerepel és egy toló lap. Ennél a pályázatnál azt kell tudni még, hogy konzorciumban 
pályáznak, Edelénynek van benne egy gréder, amit földutaknál kölcsön lehet kérni. 
 
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  
                             10/2017.(II.06.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak fejlesztése és 
karbantartásához szükséges gépek beszerzése Edelény és 
térségében c. támogatási kérelem benyújtásáról 

 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
előterjesztést és meghozta az alábbi döntést: 
 
1. Abod Község Önkormányzat 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 
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munkagépek beszerzése” című felhívásra konzorciumi formában 
Edelény Város Önkormányzatával közösen. 

 
2. Képviselőtestület a Konzorcium vezetőjeként Edelény Város 

Önkormányzatát jelöli meg. 
 

3. Képviselő-testület a projekt megvalósítási helyszínét a 2. 
célterülethez kapcsolódó eszközbeszerzés vonatkozásában Abod 
Község Önkormányzata, Abod, Magyar út 42. ingatlanban 
határozza meg. 

 
4. Képviselő-testület a projekt teljes elszámolható költségét bruttó 

120 300 000 Ft összegben állapítja meg, melyből Abod Község 
Önkormányzatára eső elszámolható költség bruttó 3 937 000 Ft. 

 
5. Képviselő-testület a támogatási kérelemhez, mint konzorciumi 

partner 5 % önerőt (bruttó 196 850 Ft) biztosít a 2017. évi 
költségvetés fejlesztési célú bevételei terhére. 

 
6. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási 

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

 
7. Képviselő-testület a 4/2017.(I.23.) határozatát visszavonja. 

 
Határidő: pályázat benyújtási határideje 
Felelős:  polgármester 
Értesül: osztályok 
 
 
 
 

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 
 


