
 1 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2017. augusztus 2. 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. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás 
igényléséről 

 
 
 

2. A közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról 
 

3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott 
pályázat megvalósításáról 

 
4. Községi Kulturális Nap megrendezéséről 

 
 

 
       A b o d, 2017. augusztus 2. 
 
 
 
 
        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. augusztus 2. 

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 az ülésen megjelenteket, majd 
megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 
4 fő jelen van.  
 
Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 

1. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás 
igényléséről 

         Előadó: polgármester 
 

2. A közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról 
         Előadó: polgármester 
 

3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott 
pályázat megvalósításáról 

         Előadó: polgármester 
 
Javasolja 4./ napirendi pontként felvenni a „Községi Kulturális Nap megrendezéséről” 
szóló előterjesztést. 
 
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 a módosítással együtt 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt – 4 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta a következők szerint: 
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1. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás 
igényléséről 

         Előadó: polgármester 
 

2. A közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról 
         Előadó: polgármester 
 

3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott 
pályázat megvalósításáról 

         Előadó: polgármester 
 

4. Községi Kulturális Nap megrendezéséről 
        Előadó: polgármester 

 
 

Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy fát lehetetlenség 
megvásárolni, 14.000 Ft-os támogatást adnak hozzá, az ára viszont 25.000 Ft/erdei m3 
+ Áfa. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester megjegyzi, hogy magas az ára, de nem is 
lehet fát beszerezni, főleg a téli időszakban. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnökének véleménye, hogy egyszerűbb és 
praktikusabb szenet vásárolni, ezért a bizottság is egyetért a határozati javaslatban 
foglaltakkal, amely szénvásárláshoz kapcsolódó támogatást tartalmaz. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
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  
                        31/2017.(VIII.02.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegé- 

szítő támogatásról 
 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatás igényléséről szóló előterjesztést és a következő 
döntést hozza: 
 
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) pályázatot nyújt be a 
belügyminiszter által meghirdetett települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatás igénylése tárgyú felhívásra. 

 
2. A Képviselő-testület szénvásárlásához kapcsolódó támogatás 

igénylésére nyújtja be pályázatát, a maximálisan igényelhető 
180 q mennyiségre, melyhez az 500 ft/q +Áfa, mindösszesen 
114.300 forint önerőt a 2017. évi költségvetés települési 
önkormányzatok szociális feladatainak támogatása előirányzat 
terhére biztosítja. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

aláírására, és vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban 
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.  

 
Határidő:  pályázat elektronikus rögzítése: 2017. augusztus 25. 

pályázat papír alapon beadása: 2017. augusztus 28. 
Felelős:    polgármester 
Értesül:    polgármester, osztályok 

 
 

 
2./ Napirendi pont tárgya: 
 
A közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról  
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester elmondja, hogy a községükben is problémát 
okoz, hogy a boltnál szeszesitalt fogyasztanak, emiatt volt már konfliktus és rendőrségi 
ügy is, ezért szükséges, hogy valamilyen módon féken tudják tartani ezt a dolgot. 
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Dr.Vártás József jegyző: A rendeletet minden lakásba ki fogják juttatni, és egy hónap 
türelmi időt követően fogják ellenőrizni, hogy történik-e a közterületen szeszesitalé-
fogyasztás, a közterület-felügyelőt ki fogják küldeni, polgármester asszony által kért 
időpontban. 
 
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 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 
 

Abod Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

6/2017.(VIII.02.) önkormányzati rendelete 
 

a közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról 
 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  
 
1. § A rendelet célja a szeszesital fogyasztásának közterületen való korlátozásával 

kapcsolatos szabályok megalkotása, amelyek segítik az alkoholfogyasztási 
szokások befolyásolásával a közterület használat rendjének megőrzését és 
megtartását, a területek tisztántartását és hozzájárul a közterületi 
rendbontások, garázda cselekmények, és rendzavarások megelőzéséhez. 

 
2. § Jelen rendelet hatálya Abod Község Önkormányzata közigazgatási területére, az 

ott bármilyen jogcímen tartózkodó természetes személyekre terjed ki. 
 
3.§ Jelen rendelet alkalmazása szempontjából: 
a) Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati 

tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, 
ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom 
számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a 
magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat. 

 
b) Szeszes ital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati 

jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 
1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat. 
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c) Alkalmi rendezvény: olyan nem rendszeres, hanem bizonyos ünnepi vagy más 
alkalmakból szervezett – ide nem értve a vásárokról, piacról és bevásárló 
központokról szóló kormányrendelet szerinti alkalmi és ünnepi vásárokat – 
amelyeken nem a kiskereskedelmi tevékenység a fő cél, de az a rendezvényhez 
szolgáltatásként kapcsolódik, és ott a rendezvény jellegéhez kapcsolódó 
termékeket forgalmaznak, ideértve a megrendelő által meghatározott helyen eseti 
alkalommal végzett étkeztetést, illetve italkiszolgálást. 

 
4. § (1) A (2) bekezdésben foglalt kivételeken kívül tilos a szeszes ital fogyasztása a 

rendelet hatálya alá tartozó valamennyi közterületen. 
 
(2) Kivételt képeznek az (1) bekezdése alól: 

a) az érvényes közterületi – használati megállapodással rendelkező vendéglátó 
egységek nyitvatartási időben 

b) engedéllyel szerzett és engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvények és  
c)      minden év első és utolsó napja. 
 

5. § Ez a rendelet 2017. augusztus 15. napján lép hatályba. 
 
 
 

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. augusztus 2-án kihirdetésre került. 

 
 
 
                Dr. Vártás József 
                            jegyző 
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3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázat 
megvalósításáról   
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester  az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy ezt a pályázatot harmadszorra sikerült 
megnyerni, és összességében Borsod megyében nem sokan nyertek, még a választó-
kerületekre vetítve sem. Hála Istennek, hogy sikerült ezt a pályázatot célba juttatni, és 
ha megnézik a tartalmát, és ha megvalósul, jelentős előrelépés lesz, minden utcát ki 
fognak tudni kátyúzni, a Petőfi utat egy az egyben le tudják aszfaltozni, az összes 
érintett utat padkázni fogják, illetve van benne 0,5 km járdaépítés is. Tudni kell, hogy a 
bolttól a templomig aszfaltos járda lesz szegélykővel, mely szegélykő nincs benne a 
műszaki tartalomban. 
 
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  
                        32/2017.(VIII.02.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására benyújtott pályázat megvalósításáról 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására benyújtott pályázat megvalósításáról szóló 
előterjesztést és a következő döntést hozza: 

 
1.  Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) elfogadja a FEDRID Kft. (3780 
Edelény, Tompa Mihály u. 2/A) nyertes árajánlattevő bruttó 
14.984.880,- Ft összegű kivitelezési árajánlatát, és 
felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
megkötésére. 
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2.  Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy 
a kivitelezéshez kapcsolódóan a vállalkozóval – anyagok, és 
gépek tárolására - bérleti szerződést kössön, és a bérleti díj 
összegét, valamint a szerződés tartalmát meghatározza. 

 
Határidő: augusztus 3. 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 
 
 

4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Községi Kulturális Nap megrendezéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester elmondja, hogy augusztus 20-án kulturális 
napot tartanának, melynek programterve összeállításra került. A programterv tartalmaz 
főzőversenyt, 11 órakor szentmise, 14:00 órától köszöntő, majd az új kenyér 
szentelése, 15:00 órától habparti a gyerekeknek. Lesz koncert, sztárvendégek 
Jolly & Suzy , ők 280.000 Ft-ért jönnek el, 17:00 órától táncgála 100 e-Ft-ért – 
hastánc, néptánc, latintánc, másfélórás program, 18:30-kor a főzőverseny 
eredményhirdetése, és még szeretnének versenyeket, és egyéb programokat is betenni 
(arcfestés, sörivó-verseny, stb.), majd 19:00 órától lenne a tombolasorsolás. A kulturális 
napra 800 e Ft-ja van az önkormányzatnak. 
 
Ezt követően szavazásra bocsátja a fentiekben ismertetett tartalommal a „Községi 
Kulturális Nap” megrendezésének jóváhagyását, melyre a képviselő-testület 800 eFt 
fedezetet biztosít – 2017. évi költségvetésben „Települési önkormányzatok nyilvános 
könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása” előirányzaton rendelkezésre álló 
összeg terhére. 
 
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  
                        33/2017.(VIII.02.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Községi Kulturális Nap megrendezéséről 

 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtár-
gyalta a Községi Kulturális Nap megrendezéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
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1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. 
augusztus 20. napján tartandó Községi Kulturális Nap 
megtartásához 800.000 forint fedezetet biztosít a 2017. 
évi költségvetésben „Települési önkormányzatok 
nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak 
támogatása” előirányzaton rendelkezésre álló összeg 
terhére. 

2. Képviselő-testülete megismerte a 2017. augusztus 20. 
napján megrendezésre kerülő Községi Kulturális Nap 
programtervét és azt jóváhagyja. 

3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
rendezvény megszervezésére, hatóságok felé történő 
bejelentésre, és a szükséges kötelezettségvállalásokra. 

 
Határidő: 1-2. pont: azonnal, illetve 2017. augusztus 20. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
Értesül: támogató vállalkozók, és 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 
 


