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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2017. február 20. 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. Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapításáról 
 
3. Abod Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
 
4. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

és bejegyzett élettársi kapcsolat létestése engedélyezésének szabályairól és 
díjairól 

 
5. Falugondnok jogviszonyának a megszüntetéséről, falugondnoki munkakör 

betöltéséről 
 
6. Felhatalmazás a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási 

konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című 
alapján támogatási kérelem benyújtására 

 
7. Közművelődési megállapodás megkötéséről 
 
 
A b o d, 2017. február 20. 
 
        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 20. 
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 
  Barkai Mária főtanácsos 
   
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. Abod Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
2. Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 
 

3. Abod Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
 

4. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létestése engedélyezésének 
szabályairól és díjairól 

 
5. Falugondnok jogviszonyának a megszüntetéséről, falugondnoki munkakör 

betöltéséről 
 

6. Felhatalmazás a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási 
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című 
alapján támogatási kérelem benyújtására 

 
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjával kapcsolatban a képviselő-testület tagjai 
részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
Dr.Vártás József jegyző jelzi, hogy van egy megkeresés, ami ma reggel érkezett a 
„Mások-Másképpen” Alapítványtól, amely megkeresés arról szól, hogy a Petőfi S. út 
10. szám alatt megvásároltak egy ingatlant, és szeretnének kulturális 
közfoglalkoztatási programban részt venni, ahhoz pedig az szükséges, hogy kössenek 
egy közművelődési megállapodást az önkormányzattal, amelynek nincs díjvonzata, de 
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biztosítani kellene számukra azt a lehetőséget, hogy felvegyenek közmunkást, és 
foglalkoztassák ezen a telephelyen a tevékenységükhöz.  
Kéri, hogy a téma napirendre történő felvételéről a képviselő-testület szavazzon. 
 
Polgármester a téma napirendre történő felvételét szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot t – 4 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Polgármester megkérdezi, hogy képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi 
pontjaival kapcsolatban észrevétel, javaslat, indítvány van-e. 
 
A képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester az ülés napirendi pontjának elfogadását szavazásra bocsátja a 
módosítással együtt. 
 
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. Abod Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
2. Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 
 

3. Abod Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
 

4. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létestése engedélyezésének 
szabályairól és díjairól 

 
5. Falugondnok jogviszonyának a megszüntetéséről, falugondnoki munkakör 

betöltéséről 
 

6. Felhatalmazás a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási 
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című 
alapján támogatási kérelem benyújtására 

 
7. Közművelődési megállapodás megkötéséről 
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Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Abod Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Barkai Mária főtanácsos elmondja, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet 
módosítására azért van szükség, mert év végén még kaptak pénzeket, az 
önkormányzat nyert az adósság kompenzációban részt nem vett önkormányzatok 
pályázatán 2.950 eFt-ot, szintén decemberben kapták meg a rendkívüli 
önkormányzati támogatást, valamint a szociális tüzelőre a támogatást. A rendkívüli 
önkormányzati támogatásból azonnal ki is fizették Abod adósságait. A 
konszolidációban részt nem vett támogatás, ami 2.950 eFt még ott van, nincs 
felhasználva, a szociális tüzelőanyag vásárlásra kapott támogatást pedig ez év elején 
használták fel. Az önkormányzat elég jól zárta az évet, saját bevételei is voltak, 
pénzmaradványt is hoznak át erre az évre, amelynek kötött a felhasználása. 
 
Fekete Józsefné Ügyrendi Bizottság tagja – a bizottság elnökének 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 

1/2017. (II.20.) 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, és 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) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
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„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését 

a) 58.152 eFt költségvetési bevétellel 
b) 67.825 eFt költségvetési kiadással 
c) 573 eFt finanszírozási kiadással 
d) 10.246 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 a 10. melléklettel egészül ki. 

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 2017. február 20. napján 
kihirdetésre került. 
 
Abod, 2017. február 20.  

Dr. Vártás  József 
jegyző 
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2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy Abodnak nincs hitele, de ennek az 
előterjesztésnek van egy táblázata, amit kötelezően el kell fogadnia a képviselő-
testületnek 
 
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 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  
                      11/2017.(II.20.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapításáról 

 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Abod Község Önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapításáról szóló előterjesztést és a következő döntést 
hozza: 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § 
alapján - a saját bevételei összegét, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegét a 
határozat mellékletét képező táblázatban bemutatottak szerint 
jóváhagyja.  
 
Határidő:  azonnal, illetve 2017. december 31. 
Felelős:  polgármester 
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3./Napirendi pont tárgya: 
 
Abod Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester elmondja, hogy a 2017. évi költségvetést 
egyeztette a Pénzügyi Osztály vezetőjével, aki kérte, hogy Abod nyújtson 500 ezer 
forint támogatást a Családsegítőnek, mert az idén kevesebb a finanszírozás. 
 
Vártás József jegyző azt emelte ki, hogy az állami finanszírozás 9 millió forinttal 
kevesebb, mint a működési költsége, és ezért merült fel ez a lehetőség úgy Abod, 
mint Szakácsi esetében, hogy esetleg hozzá tudnának-e járulni, mert a két kisebb 
önkormányzatnál a szociális finanszírozás nőtt, míg Edelény Város Önkormányzata 
esetében 30 millió forinttal csökkent. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester: Osztályvezető asszonnyal közölte, hogy az 
500 ezer forint átadását nem támogatja, mivel a családsegítőnek Abodra keveset kell 
jönniük, hiszen nem sok gyermek van itt, akiket el kell látni. Megjegyzi, hogy még az 
éven sem látta itt őket. A tavalyi évben is, ami nagyon kötelező volt, annyit jöttek, 
nem gondolja azt, hogy ez nekik 500 ezer forintba kellene, hogy kerüljön, ezért nem 
támogatja. 
 
Vártás József jegyző: Annyit szeretne még elmondani a költségvetéshez 
kapcsolódóan, hogy korábban beszélgettek az iparűzési adó bevezetésének 
lehetőségéről, vagy a kommunális adó eltörléséről és a közvetlen, csekken történő 
fizetésről, átállásról. A kommunális adónál az elmúlt két évben sikerült olyan szintre 
eljutni, egyrészt javult a fizetési morál, másrészt az elmaradás behajtása terén is 
nagy előrelépés volt. Most már ott állnak, hogy több a bevételük, mint amennyit 
kifizetnek a szemétszállításért, ezért osztályvezető asszony nem javasolja, és ő sem 
javasolja, hogy megszüntessék ezt az adónemet és a lakosság közvetlenül fizessen, 
egyrészt az átállás procedúrája miatt, másrészt egy helyi adót muszáj fenntartani, és 
ha már ez viszonylag megfelelően működik, nem érdemes most változtatni. 
 
Barkai Mária főtanácsos annyival egészítené ki, hogy nemcsak az adóbevételek 
jöttek be jól, hanem csökkent a szemétszállítási költség, tehát nem rosszul lett 
kiszámolva, hogy kb. mennyit kell fizetni. 
 
Vártás József jegyző: Ez azért csökkent, mert tavaly átvette a NHKV Zrt., egy 
állami tulajdonú nonprofit társaság, és így már nem kell majd fizetniük kiegészítő 
támogatást. 
 
Zsemkó János alpolgármester: Véleménye az, hogy ne változtassanak, maradjon 
továbbra is a kommunális adó. 
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Rescsánszki Bertalanné polgármester kérdezi, hogy a költségvetési táblázat 1.6 
pontja, az egyéb működési célú támogatási bevétel államháztartáson belülről sor mit 
takar. 
 
Barkai Mária főtanácsos: A közfoglalkoztatási bértámogatásba fog még 438 eFt 
jönni. Itt óvatosan számoltak, mert nagyon sok változás van a bértámogatásban. A 
mobilitási hét van még ide betervezve, de annak az összegét még nem kapták meg. 
 
Vártás József jegyző: Az önkormányzatnak van egy nyertes pályázata 300 ezer 
forint összegben kulturális rendezvényre, ami szerinte ez is egy apró lépés. Hogy 
mennyire torzak még ezek a számok, és mennyire torzítanak a főszámok is 
költségvetésben, egy dolog miatt van, mégpedig a március 1. napjával induló 
közfoglalkoztatási programokat sem tudják, mert nincs hatósági szerződés rá, 
márpedig az a bértömeg jelentősebb tétel. Ez utólag fog megjelenni a 
költségvetésben. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester kérdezi, hogy a pénzmaradványban mik 
vannak. 
 
Barkai Mária főtanácsos: Ebben a pénzmaradványban van a közfoglalkoztatáshoz 
kapott támogatás, amit ez évben fognak kifizetni bérre és járulékra, benne van a 
saját bevétel a közfoglalkoztatásból, tehát azt is itt hozták, továbbá a szociális 
tűzifát, mert ez évben fizetik ki, és van még egy felhalmozási célú bevétel, mert a 
hűtőkocsi még nincs teljes egészében kifizetve. Ez utóbbinál benn van egy 
elszámolás, ami nincs kifizetve, és még van a 60 valahány rekesz. Itt van még a 3 
millió forintos, hivatal felújításának pályázata az önrésszel együtt, továbbá a 
vállalkozóktól átvett pénzeszköz 1,5 millió forinttal, hogy ha valamely pályázathoz 
szükség lesz még önerőe, és van még 180 eFt szabad felhasználású pénzmaradvány 
ebben a tételben. 
 
Vártás József jegyző: A szabad felhasználású 180 eFt-nak a kiadási oldala is 
meglesz, de összességében el lehet mondani, hogy a gazdálkodás stabil és 
kiegyensúlyozott, nincs fizetési képtelenség veszélye. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester: A táblázat 7.5.1 sorában szerepel 3.704 
eFt, kérdezi, hogy konkrétan mit takar. 
 
Barkai Mária főtanácsos: A belső ellenőr díjazása van benne 180 eFt-tal, az orvosi 
ügyeleti támogatást 230 fővel tervezték be. 
 
Vártás József jegyző: Az ügyeleti támogatásnál szeretné elmondani, hogy szerdán 
lesz Kistérségi Társulási Tanács ülés, ismét napirenden lesz az orvosi ügyelet, ahová 
doktor urat, országgyűlési képviselő urat, a járási hivatal vezetőjét is meghívták. 
Ebben a témában elhúzódó ülésre számítanak, és az is biztos, hogy a testület ebben 
az évben többször fogja tárgyalni az orvosi ügyelet kérdését. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester kérdezi, hogy mennyi van tervezve az 
orvosi ügyeletre? 
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Barkai Mária főtanácsos: 276 ezer forint + 180 ezer a bérhez való hozzájárulás, 
összesen 3.284,- eFt. 
 
Fekete Józsefné Ügyrendi Bizottság tagja – a bizottság elnökének távollétében - 
ismertette a bizottság javaslatát, mely szerint a rendelet-tervezetet elfogadásra 
javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester 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 

2/2017. (II.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

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

1. A rendelet hatálya 

1.§ A rendelet hatálya Abod Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és 
annak bizottságaira, továbbá az Önkormányzat által támogatásban részesített 
magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező 
szervezetekre, az Önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással 
működő gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira terjed ki. 

2. A költségvetés bevételei, és kiadásai 

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 

a) 23.341 eFt költségvetési bevétellel 

b) 33.627 eFt költségvetési kiadással 

c) -10.286 eFt költségvetési egyenleg 

d) 10.961 eFt finanszírozási bevétellel 

e) 675 eFt finanszírozási kiadás 

fogadja el. 
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(2) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a 
Képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 
rendeli el. 

(3)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, 
továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, költségvetési 
mérleget a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 
mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3. 
melléklet részletezi. 

3. A költségvetés részletezése 

3. § (1)Az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 4. 
melléklettartalmazza. 

(2)  Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető 
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához szükséges 
adatokat az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza. 

(3) Az önkormányzat által folyósított szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 7. 
melléklettartalmazza. 

(4) Képviselő-testület közvetett támogatást nem határoz meg. 

(5) Az év várható bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről szóló előirányzat 
felhasználási ütemtervet a 8. melléklet szerint állapítja meg. 

(6) Költségvetés bevételeit és költségvetés kiadásait kötelező feladatok, önként 
vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. 
melléklet részletezi. 

(7) Önkormányzat több éves kihatással járó döntést nem állapít meg. 

(8) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását 
a 10. melléklet tartalmazza. 

(9) Középtávú tervezés irányszámait az 1. melléklet tartalmazza. 

(10) A 2017. évi beruházási feladatokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(11) Felújításokat a 12. melléklet szerint fogadja el. 

(12) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a 
képviselő-testület magának tartja fenn. 

(13) Az önkormányzat 2017. évi új adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem 
határoz meg. 

(14) Az önkormányzat a kiadások között 1.000eFt általános tartalékot valamint 
2.193 eFt fejlesztési céltartalékot állapít meg. 

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai, és az előirányzatok 
módosítása 
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4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan 
figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek 
növelésének lehetőségeit.  

(3) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az igényelhető kiegészítő támogatásokra, 
központosított támogatásokra a Hivatal az igénybejelentést készítse el, illetve 
határidőben nyújtsa be. 

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. 

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet 
készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől 
elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. 

(3) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de 
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 
december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben 
az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, 
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés 
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a 
költségvetési rendelet módosítását.  

(4) A maradvány elszámolást a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével 
egyidejűleg hagyja jóvá. 

(5) Tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 

5. Záró rendelkezések 

6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Dr. Vártás József   Restyánszki 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 2017. február 20. napján 
kihirdetésre került. 
 
Abod, 2017. február 20. 
 
 

Dr. Vártás  József 
jegyző 
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4./Napirendi pont tárgya: 
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A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létestése engedélyezésének szabályairól és díjairól 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Vártás József jegyző elmondja, hogy az előterjesztésben részletezettek szerint a 
Kormányhivatal szakmai segítségnyújtó levélben kereste meg az önkormányzatokat, 
melyben a tárgyban hatályban lévő rendeletek felülvizsgálatát kérte, felhatalmazó 
rendelkezés problémák miatt. Abodnak eddig nem volt ilyen rendelete, ez arról szól, 
hogy amennyiben házasságkötés, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése céljából 
a hivatali helyiségen kívül, vagy munkaidőn kívül akarják igénybe venni az anyakönyv-
vezetőt, akkor azért díjat kell fizetni. Ez eddig is így volt, de ez arra az esetre 
vonatkozik, amikor helyileg is itt történik a házasságkötés és az anyakönyvezés, 
többségében ez Edelényben zajlik. Ha ilyen történik, munkaidőn és hivatali helyiségen 
kívül, akkor díjat kell fizetni. Ebbe a rendeletbe is az Edelényben alkalmazott díjat tették 
bele, amit 15.000,- Ft. Ez egy kötelezően megalkotandó rendelet, ezért kéri a rendelet 
megalkotásának támogatását. 
 
Fekete Józsefné Ügyrendi Bizottság tagja – a bizottság elnökének távollétében - 
ismertette a bizottság javaslatát, mely szerint a rendelet-tervezetet elfogadásra 
javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester 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 

3/2017. (II.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

engedélyezésének szabályairól és díjairól 
 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 
2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 19. § (1) bekezdés és 
33. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

 
1. Általános rendelkezések 
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1.§ E rendelet hatálya Abod község közigazgatási területén házasságot kötő és 
bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítő személyekre, továbbá az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott anyakönyvvezetőkre terjed ki. 

 
2. § 

E rendelet alkalmazásában 

a) hivatali helyiség: Edelény Közös Önkormányzati Hivatal Abod, Magyar út 42. 
szám alatti Állandó Kirendeltségi épületének közösségi terme; 

b) hivatali munkaidő: Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatában meghatározott Edelény Közös Önkormányzati Hivatal 
munkarendje; 

c) többletszolgáltatás: házasságkötés, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatlétesítése 
hivatali helyiségen kívüli, továbbá hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl 
történő lebonyolításához anyakönyvvezető biztosítása. 
 

3. § 
 

(1) Az e rendeletben meghatározott díjat az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
(továbbiakban: Hivatal) házipénztárába készpénzben kell befizetni. 

(2) Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, az ügyfél a kérelem elutasításáról szóló 
döntés jogerőre emelkedésétől számított 3 napon belül a befizetett díjat a hivatal 
házipénztárában átveheti. 

2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés engedélyezésének 
szabályai 

4.§ 
 

 (1) Házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat bejegyzése – a Munka 
Törvénykönyvben meghatározott munkaszüneti nap kivételével - hivatali 
munkaidőn kívül hétfőn, kedden és csütörtökön naponta 16:00 órától 19:00 
óráig, szerdán 17:00 órától 19:00 óráig, pénteken 13:00 órától 19:00 óráig és 
szombaton 10:00 órától 19:00 óráig terjedő időszakban tartható. 
 

 (2) A hivatali helyiségen kívüli vagy munkaidőn túl történő házasságkötést valamint 
a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését az 1. melléklet és a 2. melléklet 
szerinti nyomtatványon kell kérelmezni a házasságkötésre, vagy a bejegyzett 
élettársi kapcsolat bejegyzésére vonatkozó bejelentkezéskor. 
 

 (3) A hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés, vagy bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítése akkor engedélyezhető, ha a házasságkötés vagy a 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének méltósága, tekintélye nem csorbul 
továbbá a személyes adatok és az anyakönyvi okmányok megfelelő védelme 
biztosított. 
 

 (4) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötéshez, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítéséhez az anyakönyvvezető nem zárt térben történő közreműködése 
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akkor engedélyezhető, ha a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő 
anyakönyvvezetői közreműködést ellehetetlenítő körülmények bekövetkezése 
esetén az esemény lebonyolítására alkalmas helyiség rendelkezésére áll. 
 

  (5) Hivatali helyiségen kívüli, vagy hivatali munkaidőn túl történő házasságkötéshez, 
vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez az anyakönyvvezető 
közreműködése akkor engedélyezhető, ha az a korábban előjegyzésbe vett 
házasságkötést, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését vagy az 
anyakönyvvezető munkakörének ellátását nem akadályozza. 

  (6) A házasságkötés, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali 
helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolításáért anyakönyvi eseményenként 
15.000 Ft + Áfa összegű díjat kell fizetni. 

  (7) Házasságkötés, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali 
munkaidőn túl történő lebonyolításáért anyakönyvi eseményenként 15.000 Ft + 
Áfa díjat kell fizetni. 

 
3. Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, vagy bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése esetén a közreműködő anyakönyvvezető 
díjazása  

5. § 

(1) A hivatali munkaidőn kívül lebonyolított házasságkötés vagy bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt – ha nem szabadidő 
kiadását kéri - anyakönyvi eseményenként 8.000 Ft térítés illeti meg. 

 
(2) A 4. § (6) és (7) bekezdés, valamint az 5. § (1) bekezdésében meghatározott 

díjak megfizetése alól kizárólag valamelyik fél közeli halálával fenyegető 
egészségügyi állapot miatt előzetes engedély alapján adható mentesség. 
 

(3) Az (1) bekezdés szerinti díjazás havonta egy összegben kerül kifizetésre. 
 

 
4. Záró rendelkezések 

 
(1) Ez a rendelet 2017. február 20. napján lép hatályba. 
 

 
 
 Dr.Vártás József         Rescsánszki Bertalanné 

jegyző      polgármester 
 
 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
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Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 41. § (1) bekezdése szerint az Edelény 
Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségének hirdetőtábláján történő 
kifüggesztéssel 2017. február 20. napján kihirdetésre került. 

 

Abod, 2017. február 20. 
 
 
 
 
        Dr.Vártás József 
        jegyző 
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1. melléklet a 3/ 2017.(II .20.)  önkormányzati rendelethez 
 

illetékbélyeg helye 
 

Kérelem 
 

Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésének engedélyezéséhez 

 
Alulírottak kérjük házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali 
helyiségen kívüli engedélyezését. 
 
Név1:  
………………………………………………………………………………………………… 
 
Lakcím: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Kézbesítési cím: 
…………………….……………………………………………………………………..….…  
 
Név2: 
…………………………………………………………………………………………….…… 
 
Lakcím: 
…………………………………………………………………………………………….…… 
 
Kézbesítési cím: .……………………………………………………………………..…… 
 
A hivatali helyiségen kívüli helyszín: 
 
Abod,………………………………..………közterület neve ……….…házszám 
 
A 15.000,- Ft + Áfa összegű díjat megfizettük. 
 
Kelt:………….., …………..év………………..hónap……nap 
 
…………………………………….     ……………………………… 
            aláírás                                                                  aláírás 
 
Az engedély kibocsátását javaslom/nem javaslom.* 
 
 

…………………..……………………… 
                                       közreműködő anyakönyvvezető 
*kívánt részt aláhúzni 
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2. melléklet a 3/ 2017.(II .20.) önkormányzati rendelethez 
 

illetékbélyeg helye 
 
 

Kérelem 
 

Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítésének engedélyezéséhez 

 
Alulírottak kérjük házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali 
helyiségen kívüli engedélyezését. 
 
Név1: 
………………………………………………………………………………………………… 
Lakcím: 
………………………………………………………………………………………………… 
Kézbesítési cím: 
………………………………………………………………………………………………… 
Név2: 
………………………………………………………………………………………………… 
Lakcím: 
………………………………………………………………………………………………… 
Kézbesítési cím: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
A 15.000,- Ft +Áfa összegű díjat megfizettük. 
 
 
Kelt:………….., …………..év………………..hónap……nap 
 
 
 
                  …………………………………….                       ……………………………… 

aláírás            aláírás 
 
 
 
Engedélyezés esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott 
szabadidőt / az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem* 
 
 
 

………..…………………………………… 
közreműködő anyakönyvvezető 

 
 

*kívánt részt aláhúzni 
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5./Napirendi pont tárgya: 
 
Falugondnok jogviszonyának a megszüntetéséről, falugondnoki munkakör 
betöltéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Fekete Józsefné képviselő a napirend kapcsán bejelenti személyes érintettségét. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy Fekete Józsefné március 15-ével kérte 
közös megegyezéssel történő falugondnoki munkaviszonyának megszüntetését. Az 
ágazati jogszabályokat megvizsgálva, lehetőség van arra, hogy nem a kormányzati 
portálon rögzítendő pályázati felhívással, hanem egy egyszerűbb álláshirdetéssel 
jelentessék meg a munkakörnek a betöltéséről szóló felhívást. Az álláshirdetést el is 
készítették a határozat mellékleteként. Az alkalmazás feltételei nem annyira 
szigorúak, annyi van, hogy a falugondnoki képesítés megszerzését, tanfolyamon való 
részvételt vállalni 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 megköszöni a hivatalnál 20 évet eltöltött 
munkáját, amit falugondnokként odaadóan végzett.  
 
Dr.Vártás József jegyző jobb létet, és sok boldogságot kívánt képviselőasszonynak. 
 
Zsemkó János alpolgármester szintén sok sikert kívánt. 
  
Rescsánszki Bertalanné polgármester a határozati javaslat elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
A képviselő-testület a 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  
                      12/2017.(II.20.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Falugondnok jogviszonyának a megszüntetéséről, falugondnoki 

munkakör betöltéséről 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
falugondnok jogviszonyának a megszüntetéséről, falugondnoki munkakör 
betöltéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
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1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete Józsefné 
falugondnok közalkalmazotti jogviszonyának 2017. március 15. napi 
hatállyal, közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 
hozzájárul. 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét 
fejezi ki Fekete Józsefné falugondnoknak a településért végzett 
áldozatos munkájáért. 

2. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki 
munkakör betöltésére szóló ÁLLÁSHIRDETÉST a határozat 
mellékleteként jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül: Jegyzői Titkárság 

 

 

 
Melléklet a 12/2016. (II.20.) határozathoz 

 

ÁLLÁSHIRDETÉS 

Abod Község Önkormányzata  
 

Falugondnok  

munkakör betöltésére.  

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  - 3 hónap próbaidő kikötésével 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3753 Abod, Magyar út 42.  

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Falugondnoki feladatok ellátása, falugondnoki autó vezetése, idősek ellátása, 
szociális gondozás az arra rászorultak részére, gyógyszer receptek kiváltása, ebéd 
szállítása, személyszállítás (orvoshoz, bevásárlásra, hagyatéki eljárásra, szakorvosi 
rendelésre, stb.) gyermekek oktatással, sporttal kapcsolatos utaztatása.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
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Pályázati feltételek: 

o Falugondnoki képzettség, vagy falugondnoki tanfolyam 2 éven belüli 
elvégzésének vállalása,  

o Legalább 2 év gépkocsivezetői tapasztalat,  
o B kategóriás jogosítvány,  
o Büntetlen előélet,  
o Cselekvőképesség.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

o Helyismeret, 
o Középfokú képesítés,  
o Műszaki ismeret.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

o Részletes szakmai önéletrajz,  
o Iskolai végzettség, képesítést igazoló okirat másolata,  
o Vezetői engedély másolata,  
o 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata, 
o Nyilatkozat a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez való hozzájárulásáról.  
o Amennyiben falugondnoki képesítéssel nem rendelkezik, úgy nyilatkozat a 

képesítésen való részvétel vállalásáról.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 9.  

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Abod Község Önkormányzata címére történő 
megküldésével (3753 Abod,  Magyar út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017., valamint a munkakör 
megnevezését: Falugondnok. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat Abod Község Önkormányzat Képviselő-testület bírálja el.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 14.  

Az álláshirdetés közzétételének helye, ideje: 3753 Abod, Magyar út 42. 
Önkormányzat Hirdetőtáblája, 2017.02.20-2017.03.09 
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6./Napirendi pont tárgya: 
 
Felhatalmazás a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció 
az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című alapján támogatási 
kérelem benyújtására 
Előadó: polgármester 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy évek óta zajlik egy folyamat a 
közigazgatásban, az önkormányzati szférát eltolják egy olyan elektronikus rendszer 
irányában kormányzati szinten, amely egy egységes rendszerbe összpontosítja a 
tevékenységét, a vagyongazdálkodás, könyvelés, elektronikus ügyintézés, iratkezelés, 
és még van egy rakás szakági rendszert, és ehhez kötelező jelleggel csatlakozni kell. 
Most ki van írva egy KÖFOP-os pályázat, amelyre a közös önkormányzati hivatalok 
székhely szerinti önkormányzat pályázhat. A pályázati felhívás előírta azt is, hogy be 
kell szerezni a közös hivatalhoz tartozó önkormányzat képviselő-testületének is a 
döntését, mellyel felhatalmazzák a székhely önkormányzatot a pályázat 
lebonyolításával, melynek keretében gyakorlatilag azokat az eszközöket, szoftvereket, 
oktatásokat, képzéseket fogják beszerezni, ami utána szolgálni fogja az ASP 
rendszerhez való csatlakozást. 
 
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 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  
                        13/2017.(II.20.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Felhatalmazás a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű 
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 
rendszer országos kiterjesztéséhez” című alapján 
támogatási kérelem benyújtására 

 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
felhatalmazás a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű 
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című alapján támogatási kérelem benyújtására című 
előterjesztést és meghozta az alábbi döntést: 
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Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének feladatait ellátó 
Edelény Város Önkormányzat polgármesterét, hogy a KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című 
felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási 
jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és 
jogokat gyakorolja. 

Határidő: 2017. február 28. 
Felelős:  polgármester 
Értesül: osztályok 

 
 

7./Napirendi pont tárgya: 
 

Közművelődési megállapodás megkötéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy a „Mások – Másképpen” Alapítvány 
tulajdont szerzett Abodon a Petőfi S. út 10. szám alatti ingatlan megvásárlásával, és 
ez az alapítvány megkereste az önkormányzatot, hogy kössenek egy közművelődési 
megállapodást, mely feltétele a közfoglalkoztatási kulturális program megvalósítá-
sának. E nélkül az alapítvány nem tud pályázni közfoglalkoztatottra a Nemzeti 
Közművelődési Intézetnél. Pénzügyi vonzata ennek gyakorlatilag nem lesz, viszont az 
alapítványt segíthetik azzal, hogy állami támogatásból foglalkoztasson egy főt. Ezzel 
beindíthatja tevékenységét a községben, amely remélhetőleg a falu tetszésére lesz. A 
határozati javaslatban felhatalmazást kérnek, hogy ezt a közművelődési 
együttműködési megállapodást aláírhassa. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot  – 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
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   ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                        14/2017.(II.20.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy:  Közművelődési megállapodás megkötéséről 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselőt-testülete 
megtárgyalta a Közművelődési megállapodás megkötéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselőt-testülete a „Mások 

– Másképpen” Alapítvánnyal (3525 Miskolc, Sólyom 
utca 11., telephely: Abod, Petőfi utca 10.) kötendő 
„Közművelődési megállapodás”-t a határozat mellékleteként 
jóváhagyja. 

 
2. A Képviselőt-testülete felhatalmazza a polgármestert 

„Közművelődési megállapodás” aláírására. 
 

3.  Képviselőt-testülete elrendeli a „Közművelődési megállapodás” 
helyben szokásos módon való közzétételét. 

 
Határidő: 1 azonnal, 2-3. 2017.02.28. 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
 

1. melléklet a 14/2017. (II.20.) határozathoz 

Közművelődési megállapodás 

Amely létrejött egyrészről a(z) Abod Község Önkormányzata (3753 Abod, Magyar 
út 42.), másrészről a „Mások-Másképpen” Alapítvány (3520 Miskolc, Sólyom utca 
11.,  melynek alapító/létesítő okiratában szerepel a kultúra és/vagy 
hagyományápolás), között a mai napon és az alábbiak szerint: 
 

1. Szerződő felek az Önkormányzat a Muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló1997. évi CXL. törvény 76. §-
ában meghatározott közművelődési faladatainak ellátására, ugyanezen 
törvény 79. §-a, illetve az Önkormányzat 10/2016.(IV.21.) önkormányzati 
rendelete, figyelembevételével közművelődési megállapodást kötnek. 
 

2. Az elvégzendő közművelődési szolgáltatás és annak díja: 
- Hagyományápoló, ismeretterjesztő, közművelődési témakörben szervezett 

rendezvények lebonyolítása.   
- Az együttműködő szervezet a szolgáltatás nyújtását ingyenesen vállalja. 
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3. Közművelődési tevékenységben érintettek köre: 

- Az együttműködő szervezet tagjai, Abod település lakosai, intézményei, 
szervezetei. 
 

4. Az ingyenesen vagy térítési díjért igénybe vehető szolgáltatások: 
- A rendezvényeken az érintettek díjmentesen vehetnek részt.  

 
5. A közművelődési szolgáltatás igénybevételi lehetőségének minimális 

időtartama és rendszeressége, közösségi szintér: 
- A szolgáltatás időtartama a rendezvények teljes időtartamára, melyeknek 

rendszeressége előre nem meghatározható. 
- A szolgáltatás helyszíne: 3753 Abod, Magyar út 10., valamint Abod község 

közösségi terei 
 

6. A megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei: 
- A szükséges személyi feltételeket az együttműködő szervezet biztosítja, az 

egyéb feltételek biztosításáról a szerződő felek előzetesen egyeztetnek. 
 

7. Közművelődési feladat megvalósításában közreműködő megkívánt 
szakképzettség: 
- Szerződő felek megállapítják, hogy a szolgáltatás ellátásában közreműködő 

személyektől elvárt végzettség: a Közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvényben foglaltak szerint. 

 
8. Az együttműködésben együttműködő félként szereplő szervezet vállalja, hogy 

a közművelődési megállapodás nyújtotta lehetőséggel élni kíván, melyet az 
Önkormányzattal szoros együttműködésben valósít meg. 
Az együttműködők kijelentik, hogy az együttműködés során rendszeresen 
információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá 
kijelentik, hogy a közművelődési programokban a legjobb tudásuknak 
megfelelően közreműködnek. 

 
9. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen megállapodást, a mai napon, 

határozatlan időre kötik. 
 

10. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződés módosításával 
kapcsolatosan nyilatkozataikat utólag is igazolható módon írásban teszik meg, 
mely nyilatkozat érvényességi feltétele.  

 
11. A közművelődési megállapodás megszűnik: 

- Írásbeli közös megállapodással. 
- A tevékenység végzésére való jogosultság elvesztésével. 
- Az Önkormányzat írásbeli kezdeményezésére, a nála fennálló érdekmúlás, 

érdekvesztés esetén egyoldalúan, 6 hónap felmondási idővel. A felmondási 
idő, kezdeményezés kézhezvétele napján kezdődik. 

- Az együttműködő szervezet írásbeli kezdeményezésére, a nála fennálló 
érdekmúlás, érdekvesztés esetén egyoldalúan, 6 hónap felmondási idővel. 
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A felmondási idő, kezdeményezés kézhezvétele napján kezdődik. 
 
Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre nézve, a hatályos jogszabályok 
rendelkezései az irányadóak. 
 

A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás 
után aláírták. 
 
 
Kelt: ………………………………….., 2017. …………. hónap ……… nap 
 
 
 

……………………………………….    …………….……………………… 
Együttműködő szervezet képviselője   Önkormányzat képviselője 

 
 

 
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 
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