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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2017. május 10. 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. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályairól és díjairól 

 
2. Egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok átvételéről 

 
3. Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 

 
4. Abod 0229 hrsz-ú közforgalom elől el nem zárt állami tulajdonú kivett saját 

használatú út elnevezéséről 
 

 
 

       A b o d, 2017. május 10. 
 
 
 
 
        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. május 10. 

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 
     Fekete Józsefné képviselő  

    Bartus Gábor képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr.Vártás József jegyző 
  
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, majd 
megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testület 
teljes létszámmal jelen van.  
 
Ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
1. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól 
     Előadó: polgármester 

 
2. Egyes Állami tulajdonban lévő ingatlanok átvételéről 
     Előadó: polgármester 
 
3. Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 
    Előadó: polgármester 
 
4. Abod 0229 hrsz-ú közforgalom elől el nem zárt állami tulajdonú kivett saját 

használatú út elnevezéséről 
    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 – 5 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, a 
következők szerint: 
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1. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól 

     Előadó: polgármester 
 

2. Egyes Állami tulajdonban lévő ingatlanok átvételéről 
     Előadó: polgármester 
 
3. Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 
    Előadó: polgármester 
 
4. Abod 0229 hrsz-ú közforgalom elől el nem zárt állami tulajdonú kivett saját 

használatú út elnevezéséről 
    Előadó: polgármester 
 
 
 
Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 

 
A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a rendeletből 
egy-két apró dolgot ki kell venni, konkrétan kikerül belőle az élettársi kapcsolat 
létesítésére vonatkozó előírás, tekintettel arra, hogy a jogszabály azt a járásszékhely 
jegyzőjéhez rendelte. A díj és egyéb dolgok nem változtak. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti 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 – 5 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta következő rendeletét: 
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

4/2017.(V.10.) önkormányzati rendelete 
 

A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés 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) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1.§ 
 

E rendelet hatálya Abod község közigazgatási területén házasságot kötő 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 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. 
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2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés 

 
 

4.§ 
 

(1) Házasságkötés 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 az 1. 
melléklet és a 2. melléklet szerinti nyomtatványon kell kérelmezni a 
házasságkötésre vonatkozó bejelentkezéskor. 
 

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

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

(5) A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolításáért 
anyakönyvi eseményenként 15.000 Ft + Áfa összegű díjat kell fizetni. 

 
(6) Házasságkötés hivatali munkaidőn túl történő lebonyolításáért anyakönyvi 

eseményenként 15.000 Ft + Áfa díjat kell fizetni. 
 
3. Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a közreműködő 

anyakönyvvezető díjazása 
 

5. § 
 

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

 
(2) A 4. § (5) és (6) 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. 
 
 



6 

 
 

4. Záró rendelkezések 
 

(1) Ez a rendelet 2017. május 15. napján lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályairól és díjairól szóló 3/2017.(II.21.) önkormányzati rendelet. 

 
 
 
 Dr.Vártás József         Rescsánszki Bertalanné 

       jegyző                    polgármester 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
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. május 10. napján kihirdetésre került. 
 

 
 
         Dr. Vártás József 
                  jegyző 
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1. melléklet a 4/ 2017.(V.10.)  önkormányzati rendelethez 

 
 
 
 

Kérelem 
 

Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséhez 
 

Alulírottak kérjük házasságkötés 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 4/ 2017.(V.10.) önkormányzati rendelethez 
 
 

 
 

Kérelem 
 

Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséhez 
 

Alulírottak kérjük házasságkötés 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 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok átvételéről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy korábban a képviselő-testület döntött arról, 
hogy az egyes állami tulajdonban, kezelésben lévő külterületi utakat, árkokat 
megkérik ingyenesen tulajdonba adásra. Ennek döntő többségét tulajdonba is adják. 
Az értékbecslés megtörtént, a díjat erre elutalták. Várják az NFA-nak az értesítését a 
továbblépéshez, de közben a 2 db árokra vonatkozó vagyonkezelési szerződésben már 
történt előrehaladás. Az előterjesztés szerint sürgetnék is a szerződés megkötését, 
tekintettel a területnek az átalakítására. A vagyonkezelési szerződés gyakorlatilag nem 
ró rájuk olyan terhet, amit ne tudnának teljesíteni a két árok vonatkozásában.  
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 5 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

   ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                        21/2017.(V.10.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok átvételéről 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok átvételéről szóló előterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) a Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezettel az Abod 0218 és 0227 hrsz-ú ingatlanokra kötendő 
Vagyonkezelési Szerződést a határozat mellékleteként jóváhagyja. 

 
2. Képviselő-testület vállalja, hogy az önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének általános tartaléka terhére megtéríti a 
szerződéskötéssel összefüggésben felmerülő 38.600.- Ft (azaz: 
harmincnyolcezer - hatszáz Ft) költséget, amely tartalmazza a 
szerződéskötés díját helyrajzi számonként, az ügyvédi munkadíjat 
és a földhivatali eljárás költségét. 

 
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Vagyonkezelési 

Szerződés aláírására, valamint a szerződés szövegének szükség 
szerinti módosítására. 
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4. Képviselő-testület a 15/2017.(III.06.) határozatát az alábbi 4. 

ponttal egészíti ki: 
„4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
tulajdonszerzéssel, illetve vagyonkezeléssel kapcsolatos szerződések 
aláírására.” 
 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: polgármester 
 Értesül: osztályok 
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3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Van egy olyan ügy folyamatban, amely érinti a közös 
hivatalhoz tartozó valamennyi települést, és ez egy évtizedes folyamathoz kapcsolódik, 
mely az FHT rendszeres szociális támogatásnak év végi elutalása miatt következett be. 
A Kincstár a 2015. évi ellenőrzéshez kapcsolódóan élt egy olyan dologgal, mely szerint 
úgy látják, hogy nem utalhatták volna el 2015. december 31-én a decemberi hónapra 
járó szociális ellátást, csak január elején. Gyakorlatilag ebben van egy vita. Volt egy 
Kincstári ellenőrzés, született egy jegyzőkönyv, fellebbezéssel éltek, a fellebbezést 
elutasították. Kaptak egy olyan tájékoztatást a Gazdasági Minisztériumból, mert 
Szakácsit is érinti, hogy tegyék be rendkívüli támogatási igénylésbe ezt a dolgot. Jelen 
pillanatban nem tudnak jobbat, fizetési halasztást kérve beadnák júniusban ezt az 
ötöt, és abból visszafizetnék a Kincstárnak. Van ilyen eset Edelényben is, ahol 
visszább járnak, de még csak most érkeztek el az ellenőrzési jegyzőkönyv 
véleményezéséhez, és utána jön a fellebbezés. Egy biztos, a háromból egyet elvisznek 
a közigazgatási bíróságig azért, hogy legyen rá precedens, mert rengeteg települést 
érint, nemcsak minket, Edelénynél ez 7 millió forintot jelent úgy, hogy egy nappal 
hamarabb utalták el úgy, ahogy az elmúlt években ez mindig is történt. Reménykedik 
abban, hogy a bíróság majd kimondja, hogy arra a célra használták fel, amire fel 
kellett használni, decemberben az állam az előleget kiutalta hozzá, de ez egy túl 
szigorú szankció volt, és méltánytalan, hogy így járt el a kincstár. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 5 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

   ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                        22/2017.(V.10.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
rendkívüli támogatás igényléséről szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
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1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC. törvény 3. melléklet III.1. pontjában foglaltak alapján – vissza 
nem térítendő - támogatási igényt nyújt be a MAGYAR 
ÁLLAMKINCSTÁR, Önkormányzati Főosztálya által hozott: 
KINCSTK/9605-2/2017. számú határozatában foglalt visszafizetési 
kötelezettség és annak kamatainak kiegyenlítése céljából a 
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által kiírt pályázat 
keretében. 
A határozat a Ket. 73/A. § (3) bekezdése alapján a közléssel 
(átvétellel) jogerőre emelkedett 2017.04.27-én. 

 
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénylés 

benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 

Határidő: 2017. július 31. 
Felelős: polgármester 

     Értesül: Kincstár, osztályok 
 
4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Abod 0229 hrsz-ú közforgalom elől el nem zárt állami tulajdonú kivett saját 
használatú út elnevezéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Ez az út, ahogy az előterjesztésben is szerepel, a 
Kistanyához vezető út. Van olyan szándék, hogy ott lakcímképzés legyen, be lehessen 
jelentkezni lakcímre, viszont annak az a feltétele, hogy a közterület el legyen nevezve. 
Egyébként is az önkormányzati törvény idevonatkozó szakasza azt mondja, hogy 
minden olyan bel- és közterületi utat közterületi névvel kell ellátnia, amely olyan 
ingatlanhoz vezet, amelyen épület található. Javasolja, hogy vigyék végig és nevezzék 
el ezt a közterületet Kistanyának, tekintettel arra, hogy a helyrajzi szám, mint 
közterület mellett fekvő ingatlanok egy településképhez tartozónak minősíthető. Ha 
megadják neki a Kistanya közterület elnevezést, utána házhelyet is lehet osztani, és az 
is megoldható, hogy Kistanya 0230 hrsz. lakcím legyen képezve és lakcímet lehessen 
létesíteni, amely pályázatnál fontos dolog. 
 
Zsemkó János alpolgármester elmondja, arra igérvény van, ha már valaki lakik ott, 
hogy az utat megcsinálják, a Belügyminisztériumnak van arra pénze. A Kistanya út 
elnevezéssel egyetért és támogatja. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely 
szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
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Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt – a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 5 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

   ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                        23/2017.(V.10.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Abod 0229 hrsz-ú közforgalom elől el nem zárt állami 

tulajdonú kivett saját használatú út elnevezéséről 
 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Abod 0229 hrsz-ú közforgalom elől el nem zárt állami tulajdonú 
kivett saját használatú út elnevezéséről szóló előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 

 
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar Állam tulajdonát 
képező közforgalom elől el nem zárt Abod külterület 0229 
hrsz-ú, kivett út megnevezésű közterületnek a „Kistanya” 
nevet adja. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Földhivatalának, 
valamint a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek. 

 
Határidő:  2017.05.31. 
Felelős: polgármester 

 
 
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 
 


