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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2018. április 23. 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. 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat 
benyújtásáról 

 
2. Az óvodai feladatok ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződés megkötéséről 
 
 
 
 
 
 
 
A b o d, 2018. április 23. 
 
 
 
 
        Ambrusics Tibor 
             aljegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 23. 
napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén  
(3753 Abod, Magyar út 42.)  megtartott rendkívüli  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: Ambrusics Tibor aljegyző 
  
   
Rescsánszki Bertalanné polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, 
hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 4 fő jelen van.  
Ezt követően az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 

 
1. 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat 

benyújtásáról 
 

2. Az óvodai feladatok ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződés megkötéséről 
 

 
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. 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat 
benyújtásáról 

 
2. Az óvodai feladatok ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződés megkötéséről 
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Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely 
szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
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  
                      18/2018.(IV.23.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 

támogatási pályázat benyújtásáról 
 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási 
pályázatának benyújtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatok számára meghirdetett 2018. évi lakossági víz- 
és csatornaszolgáltatás támogatására c. kiírásra történő 
támogatási igény benyújtását a szolgáltatás magas önköltsége 
miatt jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére, a pályázat benyújtására, és 
nyertes pályázat esetén a támogatás felhasználásához 
kapcsolódó kötelezettségvállalás megtételére. 

Határidő: 2018. május 7., és  
                nyertes pályázat esetén 2018.06.30. 
Felelős: polgármester 
Értesül: ÉRV Zrt., osztályok 
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2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az óvodai feladatok ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződés megkötéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely 
szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
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  
                      19/2018.(IV.23.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Az óvodai feladatok ellátásáról szóló feladat-ellátási 

szerződés megkötéséről 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az óvodai feladatok ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződés 
megkötéséről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Abod Község Önkormányzata az Abod településen lakóhellyel 

rendelkező óvodás korú gyermekek óvodai nevelésben történő 
ellátását 2018. június 1. napjától Edelény Város 
Önkormányzatával kötendő, a határozat 1. melléklet szerinti 
feladat-ellátási szerződés alapján biztosítja. 

 
2. Képviselő-testület az óvodai feladatok ellátásról szóló „Feladat-

ellátási Szerződés”-t jóváhagyja.  
 
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Edelény Város 

Önkormányzatával kötendő feladat-ellátási szerződés 
aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. június 1. 
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Melléklet a 19/2018. (IV.23.) határozathoz 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
Óvodai feladatok ellátására 

 
amely létrejött 
 
Abod Község Önkormányzata, székhelye: 3753 Abod, Magyar út 42., adószáma: 
15548122-1-05 (a továbbiakban: megbízó önkormányzat) képviseletében Rescsánszki 
Bertalanné polgármester; 
 
Edelény Város Önkormányzata, székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52., 
adószáma: 15725596-2-05 (a továbbiakban: megbízott önkormányzat) 
képviseletében Molnár Oszkár polgármester között, (továbbiakban együtt: felek) az 
alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 
1. Felek megállapodnak abban, hogy megbízó önkormányzat a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. 
pontjában meghatározott óvodai ellátásról, mint helyben biztosítandó 
közfeladatról, a megbízott önkormányzattal kötött, jelen feladat-ellátási 
szerződés alapján gondoskodik. 
 

2. A megbízó önkormányzat közigazgatási területéről az óvodás korú gyermekeket a 
megbízott által fenntartott Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde (3780 Edelény, 
Mátyás király u. 7/a), - mint kötelező felvételt nyújtó köznevelési intézmény - az 
alapító okiratban meghatározott létszámkerete terhére felveszi, és óvodai 
nevelésben részesíti. 
 

3. Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek által igénybe vett szolgáltatások után 
a törvényes képviselők az étkezési térítési díjon kívül egyéb díjat nem fizetnek. 
 

4. Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek a megbízott önkormányzat 
közigazgatási területéről felvett gyermekekkel azonos módon részesülnek az 
óvodai szolgáltatásokban. 
 

5. A megbízó önkormányzat az e szerződés szerinti feladat ellátásáért a megbízott 
önkormányzat által fenntartott óvodába járó gyermek után, az egy óvodásra jutó, 
állami forrással és étkezési költségtérítéssel nem fedezett tervezett működési 
kiadásokra hozzájárulást nem fizet. Felek a fizetendő hozzájárulás mértékéről 
minden év költségvetésének elfogadásáig egyeztetést folytatnak. 
 

6. A nevelési évben Abod település közigazgatási területéről beiratkozott 
gyermekek számáról, adatairól a megbízó önkormányzat tárgyév május 15-ig 
tájékoztatást kap. 
 

7. A megbízó önkormányzat tárgyév február 15-ig jogosult tájékoztatásra az óvodai 
nevelésre (valamint az egy gyermekre) jutó állami forrás összegéről, a tényleges 
bekerülési költségekről. 
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8. Felek megállapodnak, hogy a gyermekek étkeztetése után járó állami támogatás 

igénylésére a megbízott Önkormányzat jogosult. 
 

9. Megbízó önkormányzat tudomásul veszi, hogy a feladat ellátására szolgáló 
valamennyi ingó és ingatlanvagyon megbízott önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában áll, így arra vonatkozóan megbízó önkormányzat igényt nem 
támaszthat. 

 
10. Megbízó önkormányzat tudomásul veszi, hogy megbízott önkormányzat az 

Európai Uniós és hazai forrású pályázatokra saját nevében, és felelőssége mellett 
pályázhat, ahhoz a megbízó önkormányzat hozzájárulása nem szükséges. 
 

11. E szerződést a felek 2018. június 1. napjától 2023. május 31. napjáig terjedő 
határozott időtartamra kötik meg. 
 

12. A felek a szerződést a nevelési évet megelőzően, az óvodai beiratkozás időpontja 
előtt 1 hónappal mondhatják fel. 
 

13. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 

14. E szerződésből fakadó jogvita esetére a felek a hatáskörrel rendelkező 
Kazincbarcikai Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.  
 

A polgármesterek, mint az önkormányzatok képviselői a szerződést a szükséges 
egyeztetések lefolytatása után, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
 
 
Edelény, 2018. …………… 
 
 

      Molnár Oszkár    Rescsánszki Bertalanné 
                polgármester                polgármester 

 
 

Ellenjegyezte: 
 

…………………………………… 
Dr. Vártás József 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzője 

 
 

…………………………………… 
Száz Attiláné 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
Pénzügyi Osztály vezetője 
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Rescsánszki Bertalanné polgármester, - mivel más hozzászólás, javaslat nem 
hangzott el, - megköszönte a képviselő-testület megjelenését és az ülést bezárta.  

 
 

K.m.f. 
 

  Ambrusics Tibor  Rescsánszki Bertalanné 
          aljegyző               polgármester 


