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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2017. április 27. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban  

(3780 Edelény, István király útja 52.) 
megtartott rendkívüli nyílt ülésének 

 
 
 

 
a./ Tárgysorozata 

 
b./ Jegyzőkönyve 

 
               c./ Határozata   

 
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
 

1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó 
pályázat benyújtásáról 

 
2. Abod Község címer használatának jóváhagyásáról 
 

 
 
 
 
       A b o d, 2017. április 27. 
 
 
 
 
        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. április 27. 

napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (3780 Edelény, István 
király útja 52.) megtartott rendk ívüli nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: Rescsánszki Bertalanné polgármester 
       Zsemkó János alpolgármester 

     Berkesi László Miklós képviselő  
    Bartus Gábor képviselő 
 
Igazoltan távol:   Fekete Józsefné 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.  
 
Ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 

1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó 
pályázat benyújtásáról 

         Előadó: polgármester 
 

2. Abod Község címer használatának jóváhagyásáról 
         Előadó: polgármester 

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

1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázat 
benyújtásáról 

     Előadó: polgármester 
 

2. Abod Község címer használatának jóváhagyásáról 
         Előadó: polgármester 
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Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 

 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázat 
benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatását célzó pályázatot már harmadszor nyújtanák be, bízva abban, hogy most 
hátha nyer. 
 
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  
                        19/2017.(IV.27.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatását célzó pályázat benyújtásáról 
 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó 
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és a következő döntést 
hozza: 
 

1.) Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) pályázatot nyújtott be a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért 
felelős miniszterek által közösen hirdetett - a Magyarország 2017. 
évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a 
továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), 
b), c) pontok szerinti pályázati lehetőség nyílt az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására. 
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2.) A pályázat az alábbi alcélok megvalósítására irányul: 

• c) alcél (útfelújítás): Petőfi (158 hrsz.), Magyar (229/1 
hrsz.), Tóth Á. (47/2 hrsz.) utak útburkolat és Tóth Á. (47/2 
hrsz.), Névtelen (80, 229/2 hrsz.) utcákban járdaburkolat 
felújítása. 

 
3.) A pályázat teljes költségvetését maximum bruttó 

17.630.000,- Ft összegben jóváhagyja. A pályázati felhívás 
alapján a támogatás intenzitása 85%.  

 
4.) Képviselőtestület a pályázathoz szükséges maximum bruttó 

2.644.500,- Ft önerőt a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja. 
 

5.) Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázattal 
kapcsolatos dokumentumok aláírására és nyilatkozatok 
megtételére, nyertes pályázat esetén a projekt teljes körű 
megvalósítására. 

Határidő: május 02., 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 

 
 

2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Abod Község címer használatának jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, 
hogy Sápi Olivér, - aki vőfélyként, ceremóniamester és műsorvezetőként, 
tevékenykedik - beadott egy kérelmet, miszerint szeretné Abod önkormányzatának 
címerét használni. Szeretné a fellépő ruháira a címer alá Abod település nevet 
ráhímeztetni, de nemcsak a ruháin, hanem nyomtatott formában névjegykártyán, 
dedikáló kártyán is használná, és nemcsak az országon belül, hanem országhatáron 
túl is. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Ha a testület egyetért vele, módosító javaslatként a 
kérelemnek megfelelően bekerülhet a határozatba. 
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Rescsánszki Bertalanné polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat 
elfogadását azzal a módosítással, hogy Abod címerének használatát nemcsak a fellépő 
ruháin használhatja, hanem nyomtatott formában névjegykártyán, dedikáló kártyán az 
országon belül és az országon túl is. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot, a módosítással együtt – 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  
                        20/2017.(IV.27.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Abod Község címer használatának jóváhagyásáról 

 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Abod Község címer használatának 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és a következő 
döntést hozta: 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul Abod Község címerének ifj. Sápi Olivér 
vőfélyruháján, nyomtatott formában névjegykártyáján, 
dedikáló kártyáján való használatához az országon belül 
és az országon túl. 

 
Határidő: azonnal 
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 


