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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 21. 
napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén (3753 
Abod, Magyar út 42.) megtartott közmeghallgatásról üléséről. 

 
Jelen vannak: Rescsánszki Bertalanné polgármester  
      Zsemkó János alpolgármester  
   Berkesi László képviselő 
   Bartus Gábor képviselő 
 
Igazoltan távol:  Fekete Józsefné képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van:   Dr.Vártás József jegyző 
    Fejes István telepvezető (ÉRV. Zrt.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, 
hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 4 fő jelen van. 
  
Elmondja, hogy az önkormányzati törvény értelmében minden önkormányzat képviselő-
testületének évente egyszer közmeghallgatást kell tartania. A mai közmeghallgatáson 
jelen van az ÉRV. Zrt. képviselője, aki a szennyvízátemelővel kapcsolatos probléma 
ügyében kíván szólni a lakosokhoz. 
 
Fejes István telepvezető a faluban lévő szennyvízátemelő-dugulási problémákról szólt, 
az emiatt meghibásodott szivattyúról, annak javíttatási költségéről, amely több mint 
félmillió forintba kerül, és aminek egy részét egy idő után az önkormányzatnak kell 
állnia. Az elmúlt héten kétszer is ki kellett menniük dugulás miatt, és az ilyen gyakori 
kiszállások is pénzbe kerülnek. A szivattyúnak van egy önvédelmi rendszere, amikor 
letilt, megáll és a szennyvíz kifolyik az átemelőnél, amire volt is példa. 
Kéri a lakosság segítségét a hasonló dugulások megelőzésében.  
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester: Hogyan kerülhet bele az összegyűlt szemét a 
rendszerbe. 
 
Fejes István telepvezető: Egyrészt a lakások udvarán belül lévő szennyvízaknákon 
keresztül kerülhetnek bele, valamint látni, hogy a szennyvízátemelőnél gyalogút van 
kitaposva, odaviszik a szemetet és beleöntenek olyan dolgokat – rongy, csokispapír, 
pelenka, zokni, stb. – ami fennakad a rácson és dugulást okoz. Akkor tudnak intézkedni, 
ha valaki látja, hogy szemetet öntenek bele, telefonál és kimennek a helyszínre. Van 
egy alap, amit tudnak biztosítani, de ha rengeteg a kiszállás azt a cég sem tudja ingyen 
végezni. 
 
Berkesi László képviselő kérdezi, hogy tettek-e vagy lehet-e rendőrségi feljelentést 
tenni. 
 
Dr.Vártás József jegyező: Feljelentést csak úgy lehet tenni, ha tudják bizonyítani 
fényképekkel. 
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E téma lezárása után jegyző tájékoztatja a lakosságot, hogy a testület az elmúlt 
években min dolgozott és hová jutottak, illetve mi várható az elkövetkezendő 
időszakban.  
A testület működésével kapcsolatban szeretné elmondani, hogy évente átlagban 10-15 
ülés között tartanak, a testület tagjai és az alpolgármester továbbra sem vesz fel 
tiszteletdíjat, munkájukat teljesen ingyenesen végzik. Nem sok ilyen hely van a 
környéken, ahol nem vesznek fel tiszteletdíjat. Polgármester asszony főállású 
polgármester, tehát neki a jogszabályban meghatározott illetménye van.  
A következő téma a földügy. A múltbeli beidegződések állandóan előjönnek a föld adás-
vételi kérdések is, hogy mennyi földet adott el az önkormányzat, hová teszik a pénzt. 
Fontosnak tartja azt tisztázni, hogy 2013 éveleje óta, amikortól a közös hivatalként 
Edelényhez csatlakozott, egyetlen egy földdarabot sem adott el a képviselő-testület. 
Gyakorlatilag 5 éve nem adtak el semmit. Sokszor jól jött volna a bevétel és az ellen-
érték, de akkor sem tette a testület, nem is nagyon állt szándékában, pedig elég nagy 
kihívások előtt állnak. Ingatlanokat inkább csak szereztek. A testület döntött legutóbb, 
hogy 1,5 millió forintért megveszik a Kossuth út 14. szám alatti ingatlant és a mögötte 
lévő területet. Ezt a pénzt a közfoglalkoztatás keretében megtermelt javak 
értékesítéséből rakta össze az önkormányzat. A testület úgy gondolta, hogy inkább az 
önkormányzaté legyen ez az ingatlan, minthogy más irányba menjen el ez a dolog. 
Készített egy kimutatást, hogy mennyi ingatlant szereztek ebben az évben. A Magyar 
Államtól ingyenesen sikerült megszerezni majdnem 11 hektár út és ároknak a 
tulajdonjogát ingyenesen. Az ingyenes átadáson túl volt két olyan árok, aminek a 
tulajdonjogát nem tudták ide adni, mert a törvény nem engedte, viszont 
vagyonkezelésbe megkapták mid a kettőt minimális ellenértékért, illetve folyamatban 
van jelenleg is Királykút-i temetőnek és az egyik pataknak a tulajdonba vétele, egy  
felszámolási eljárás keretében fogják megszerezni a tulajdonjogát. Gyakorlatilag az 
önkormányzati vagyon e tekintetben is gazdagodott, és hangsúlyozná, hogy egy 
négyzetméter földet sem adtak el az önkormányzat elmúlt 5 évében.  
Ezek után a megvalósult pályázatokról tájékoztatja a lakosságot. Volt egy 
adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 
támogatásának pályázata, mely pályázaton közel 3 millió Ft támogatást nyertek. A 
pályázat tartalma: nyílászáró csere a községháza épületen 8 db ablak és 1 db ajtócsere, 
az utcafronti épületszárny teljes villamossági hálózat cseréje, amely 8 helyiséget 
érintett. A Belügyminisztériumtól sikerült elnyerniük egy 15 millió forintos támogatást, 
amihez kellett 2,6 millió forint önerő is, amit fejlesztésekre rakosgattak össze, - 
megvalósult a Petőfi út aszfaltos burkolása, a Magyar út és Tóth úton a szilárdburkolat 
javítása, illetve a Tóth úton járdafelújítás. Volt egy Mobilitási hét 2017 pályázat, azon 
138.412 Ft-ot nyertek. Ennek lényege a környezettudatos közeledés népszerűsítése, a 
programok ennek érdekében lettek kialakítva, közösség összekovácsoló versenyek 
megszervezése szerepelt benne, a maga nemében minden program sikeresnek minősült 
a gyermekek és felnőttek körében egyaránt. Szintén megvalósult pályázat volt a 
kulturális alapellátás támogatása 1000 fő alatti településen. Elnyert támogatás 300.000 
Ft, a megvalósítás 2017. május 27 volt, a pályázat tartalma: papírszínház előadás, 
gömöri néptáncbemutató és néptánc tanítás, „Táncolnék a boldogságtól” Eperjesi Erika 
és Miskolci Milán előadásában. A pályázat keretében megtartott programok a teljes 
lakosság számára kulturális közösségépítő jellegűek voltak.  
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A következőkben három elnyert pályázatról ad tájékoztatást; az egyik a településképet 
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása. 
Elnyert támogatás 127.274.873 Ft, önerőösszeg 6.698.693 Ft. Megvalósítani kívánt 
elemek: a volt iskolaépület kerül felújításra, mint települési civilház, községháza 
felújítása és energetikai korszerűsítése, többfunkciós közösségi ház kialakítása. 
A másik elnyert pályázat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlása. Abod önkormányzata 488.950 Ft nyert tüzelőre, ez 154 q barnakőszén 
vásárlást jelent. A lakosság december 10-ig igényelhet, kiosztása december 22-én 
történik meg. Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 
fejlesztési támogatására elnyertek 2.950.000 Ft-ot. A pályázat tartalma öntöttvas 
kazánról üzemelő radiátoros melegvízfűtés kiépítése: a jelenlegi egyedi helyiségenkénti 
kályhák helyett központifűtés-rendszer kiépítése az épületben úgy, hogy a községháza 
épületében lévő közösségi terem, könyvtárszoba és orvosi rendelő is csatlakoztatva 
legyen a rendszerre. 
A következőkben a beadott pályázatokról ad tájékoztatást. Egyik ilyen beadott pályázat 
közösségépítő kulturális programok megvalósítása Abodon. Igényelt támogatás 490.500 
Ft. Megvalósítani kívánt cél közösségépítő kulturális programok szervezése, 
figyelemfelhívás a helyi hagyományok fontosságára, a gyermekektől az idősebb 
korosztályig minden korcsoport megszólítása. Második benyújtott pályázat: Kistelepülési 
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására. Igényelt támogatás 
749.999 Ft, megvalósítani kívánt cél: Magyar és Tóth úton padkarendezés, valamint 
vízelvezető árkok kitisztítása, a csapadékvíz zavartalan lefolyása az aszfalt burkolatról. 
Végezetül a harmadik pályázat konzorciumi formában Edelénnyel közösen került 
benyújtásra a „Külterületi utak fejlesztése és karbantartásához szükséges gépek 
beszerzése Edelény és térségében” című pályázat. Igényelt összeg 3.740.150 Ft, itt a 
megvalósítani kívánt cél eszközbeszerzés, ennek keretében egy hótoló és 1 db ágaprító 
gép beszerzése. 
Az egyéb témákban elmondja még, hogy folyamatban van több dokumentum készítése 
Abod községre vonatkozóan, olyan mint településképi arculati kézikönyv készítése, és 
egy településkép védelmi rendeletnek is a készítése a főépítész bevonásával.  Ezek a 
dokumentumok a honlapon megtalálhatóak. Gyakorlatilag ebben a kézikönyvben 
jelenítik meg nemcsak a községnek a rövid, - főleg építészeti szempontból lényeges 
történetét, hanem az építészeti értékeket hordozó épületeket is bemutatni, amelyeket 
szeretnék védeni is a jövőben. Az ezzel kapcsolatos észrevételek megtehetik a honlapon 
keresztül is. A kézikönyvben megtalálhatják a fontosabb épületek között a templomot, 
történeti résszel is kitöltött ez a dokumentum. Természetesen a beépítési stílusokat is 
próbálnák mederben tartani. Le fogják szabályozni rendeletben, hogy milyen 
ingatlanokat helyeznek védelem alá, amely biztosíték is lesz arra vonatkozóan, hogy 
csak úgy ne lehessen elbontani azokat az épületeket, illetve milyen eszközökkel tudnák 
megmenteni és felújítani a jövő számára. 
 
Ezek után Rescsánszki Bertalanné polgármester kéri a közmeghallgatáson 
megjelenteket, mondják el kérdéseiket, felvetéseiket. 
 
Molnár Istvánné: A buszmegállóval kapcsolatban kérdezi, hogy van-e valamilyen 
fejlemény. Megjegyzi, hogy lehetne arra is pályázni. 
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Dr.Vártás József jegyző: Ha lett volna ilyen pályázat Ön szerint nem pályáztak volna? 
Már árajánlatokat kértek, és mindenhol megvizsgálták ezt, de sajnos 500-700 ezer 
forintból normális buszmegállót nem lehet megépíteni, ráadásul, ha a főút mellé akarják 
letenni, akkor még bonyolultabba a helyzet. Azon vannak, hogy megcsinálják, pénz 
kellene hozzá, de eddig olyan pályázatot nem találtak. Úgy látja, hogy önerőből nem 
fogják tudni megcsináltatni a jövő évben sem a buszmegállót, milliók kellenek hozzá. 
Ahogyan látták, ezekhez a felújításokhoz össze kell szedni a pénzt. 
 
Gál László: Abodon van egy buszmegálló, de még egy nem lehet? A falu végéről egy 
kilométert kell lejönniük a buszhoz az időseknek. Felvetette Ládbesenyőt, hogy ők olyan 
jól állnak, hogy hármat is tudtak csináltatni, akkor oda hány millió kellett. Az abodiak 
nem érdemelnek meg még egyet ehhez. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Hármat is megérdemelnek, de az javasolja, kérdezze meg a 
ládbesenyőieket, galvácsiakat, ahol még építettek buszmegállót, hogy mikor pályáztak 
rá, mennyit nyertek rá és mennyiből építették meg. Nem kell megijedni, ha azt fogják 
mondani, hogy a három buszmegálló 10 millió forintba került. Sajnos nem engednek 
akárhová buszmegállót építeni, sokat levelezgettek ebben az ügyben a Volánnal, és ha 
egymillióba kerülne már megépítették volna. Engedély nélkül, ha megépítenek egy 
buszmegállót, és ha valaki leszáll a buszról és baleset éri, akkor azért valakinek a hátát 
tartani kell, de a Volán nem is engedi, hogy ott a busz megálljon. Sokkal bonyolultabb 
most egy buszmegállót megépíteni, mint tizenegynéhány évvel ezelőtt volt. Elhiszi, hogy 
a buszmegálló nagyon fontos a falunak, az idősek miatt is, de ha meglehetett volna 
oldani, már megtörtént volna. 
 
Medve József: Vasárnap kellene busz, hogy el tudjanak jutni a kórházba, és pont 
reggel és délben nincs busz, hogy eljussanak 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester: Ehhez tudni kell, hogy azért nincs busz 
vasárnap, mert a Volán a kevés utas szám – 1-2 fő – miatt ritkította járatait. Ezt a Volán 
eldöntötte, mert egy emberrel nem fog menni. Számolják az utasforgalmat, ha nincs 
elég utazó, elveszik a járatot. Tudja, hogy ez nagyon rossz, de nem tudnak mit tenni. 
 
Zsemkó János alpolgármester: Közel 10 éve képviselő, és megfogadta, hogy ki fogja 
„hajtani”, hogy legyen buszjárat, és helyezzék át a buszmegállót, de neki sem sikerült. 
 
Medve József: Ő beszélt erről a dologról a Volán vezérigazgatójával, és azt mondta 
neki, hogy kérni kell. Ha nem kérik, maguktól nem fogják megadni. Korábban is kérték 
a hajnali járatot, megadták és azóta is megvan. 
 
Hegyaljai József: Sokat járnak túrázni és busszal járnak, sokszor látta, hogy pénzt 
adtak a buszsofőrnek, de jegyet nem ad. Nem lehet az, hogy Abodon azért nincs busz, 
mert a buszsofőr nem ad jegyet így az jöhet le, hogy nincs utas. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester Volt hasonló tapasztalata, hogy buszon 
utazott, kérte a jegyet és nem kapott. 
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Zsemkó János alpolgármester: Okulva az esetekből fognak levelet írni, és a 
vezérigazgatóhoz tervezi, hogy bejelentkezik, be fognak menni polgármester asszonnyal 
és tisztázni fogják a dolgot. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt - 
megköszöni a részvételt, s a közmeghallgatást bezárta. 
 
   
 

K.m.f. 
 
 
 

 Dr. Vártás József                                             Rescsánszki Bertalanné  
        jegyző                   polgármester 
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