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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2018. március 19. 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. Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról 
 
2. Az Abod belterület 199/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba vételéről 
 
 
 
 
 
A b o d, 2018. március 19. 
 
 
 
 
        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 2018. március 19. 
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  
    Bartus Gábor képviselő 
    Berkesi László Miklós 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.  
Jelzi, hogy az Ügyrendi Bizottság a két tag távolléte miatt nem ülésezett. 
Ezt követően az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 

 
1. Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról 

 
2. Az Abod belterület 199/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba vételéről 

 
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. Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról 

 
2. Az Abod belterület 199/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba vételéről 
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Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy országgyűlési 
képviselőválasztás közeledik, amely április 8-án lesz. Jogszabály szerint a Helyi 
Választási Bizottság a jövő évi önkormányzati választás előtt kell újraválasztani, ahol 
gyakorlatilag nincs teendő, viszont a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjait meg 
kell választani. Várhatón jövő évben is sor kerül nemzetiségi választásokra Abodon, 
ennek a kötelezettségnek tennének most eleget. A javaslatot az előterjesztésben leírta. 
Személyi javaslata a nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjainak: 
Molnár Istvánné Abod, Tóth út 42., Bacsó Károlyné Abod, Magyar út 11., Urszin 
Bertalanné Abod Magyar út 76., Bartus Gáborné Abod, Tóth út 21., Papp Ferenc  Abod, 
Tóth út 30., póttagoknak javasolja Restyánszki Zoltánné Abod, Tóth út 5. és 
Restyánszki Zoltán Abod, Magyar út 38. szám alatti lakosokat. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a 
javaslatot  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  
                      14/2018.(III.19.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak 

megválasztásáról 
 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 

 
1. A Képviselő-testület a a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 14.§ (4) és 24.§ (1) bekezdése alapján a 
nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottságának tagjait 
az alábbiak szerint választja meg: 

 
Molnár Istvánné    Abod, Tóth út 42. 
Bacsó Károlyné    Abod, Magyar út 11. 
Urszin Bertalanné    Abod, Magyar út 76. 
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Bartus Gáborné    Abod, Tóth út 21. 
Papp Ferenc     Abod, Tóth út 30. 
Póttagok: 
Restyánszki Zoltánné   Abod, Tóth út 5. 
Restyánszki Zoltán    Abod, Magyar út 38. 
 
2. A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok részére a 

megbízólevél átadásáról a Helyi Választási Iroda Vezetője, míg 
eskütételükről a polgármester gondoskodik. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 
Értesül:  osztályok, megválasztottak 

 
 
2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az Abod belterület 199/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba vételéről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja, egyben a 
napirend kapcsán bejelenti személyes érintettségét, a szavazásban nem kíván részt 
venni. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy ebben az előterjesztésben egy ingyenes 
használatról van szó átmeneti időszakra 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a 
javaslatot  szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot  – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                      15/2018.(III.19.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Az Abod belterület 199/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes 

használatba vételéről 
 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Abod 
belterület 199/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba vételéről szóló 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 
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1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) a Rescsánszki Bertalannal 
kötendő használatbavételi szerződést a határozat 
mellékleteként jóváhagyja. 

 
2. Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a szerződés 

aláírására, valamint arra, hogy a szerződés aláírását 
megelőzően név- szám, vagy más adatelírásból eredő hibákat a 
szerződésben módosítsa. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 
Értesül:  osztályok, használatba adó 
 
 

Melléklet a 15/2018.(III.19.) határozathoz  
 

INGYENESINGATLAN HASZNÁLATI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről   Rescsánszki Bertalan 
     szül. hely, idő: 
     adóazonosító jele: 
     lakcím: 
mint Használatba adó, 
 
 másrészről    Abod Község Önkormányzata 
     székhely: 3753 Abod, Magyar út 42. 
     adószám: 15548122-1-05 
     KSH számjel: 15548122-8411-321-05 
     képviselő: Zsemkó János alpolgármester  
 

mint Használatba vevő ( együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen, az 
alábbi feltételek mellett: 

1. A Használatba adó kijelenti, hogy az Abod belterület 199/1 hrsz-ú, 
természetben a 3780 Abod, Magyar út 22. szám alatt található - a Használatba 
adó kizárólagos tulajdonát képező - ingatlant a Használatba vevő részére 
térítésmentesen használatba adja. 

2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Használatba adó 2018.03.19. napjától 
kezdődően a használat visszavonásáig - de legfeljebb 2019.02.28. napjáig - a 
Használatba vevő használatába adja az 1. pontban megnevezett ingatlant a 
2018. évi Járási startmunka program keretében Abod Község Önkormányzata 
tulajdonába került 100 db tojó tyúk elhelyezése céljából. 

3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Használatba vevő az ingatlant 
kizárólag a 2. pontban meghatározott céljára használja. 
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4. Használatba vevő az ingatlant harmadik személy használatába, 
üzemeltetésébe nem adhatja. E rendelkezés megszegése esetén felelős 
mindazon kárért, amelyek e nélkül nem következtek volna be.  
A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az ingatlant Használatba vevő 
visszaadásra felajánlhatja, melynek elfogadását használatba adó csak alapos 
okkal tagadhatja meg. Használatba adót az ingatlan bármikor, egyoldalú, a 
Használatba vevőhöz címzett írásbeli nyilatkozatával indokolás nélkül 
visszakérheti, mely nyilatkozat a szívességi helyiséghasználatot megszünteti.  

5. Szerződő felek rögzítik, amennyiben jelen szerződés bármely okból megszűnik, 
Használatba adó csereingatlant Használatba vevőnek nem biztosít.  
A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy e szerződésből eredő vitáikat 
elsősorban egymás közötti tárgyalás útján, megegyezéssel törekednek 
rendezni. 

6. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés csak közös 
megegyezéssel írásban módosítható. A jelen szerződésben nem szabályozott 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezései az irányadók.  
Szerződő felek a jelen szerződést közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt helybenhagyólag írták alá.  
 

7.  A használati szerződés 4 eredeti példányban, 2 oldal terjedelemben készült. 
 
Kelt: Abod, 2018……………… 
 
 ………………………………….. ………………………………. 
 Rescsánszki Bertalan Zsemkó János alpolgármester 
               Használatba adó Használatba vevő képviselője 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
…………………………………. 
 
 
Jogi ellenjegyző: 
 
…………………………………. 
 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester, - mivel más hozzászólás, javaslat nem 
hangzott el, - megköszönte a képviselő-testület megjelenését és az ülést bezárta.  

 
K.m.f. 

Dr. Vártás  József  Rescsánszki Bertalanné 
            jegyző               polgármester 


	INGYENESINGATLAN HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

