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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2018. május 2. 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. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázat 
benyújtásáról 

 
2. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 
 
 
A b o d, 2018. május 2. 
 
 
 
 
        Dr.Vátás József 
               jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 2. napján 
az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén  (3753 Abod, 
Magyar út 42.)  megtartott rendkívüli  üléséről. 

 
Jelen vannak: Rescsánszki Bertalanné polgármester 
       Zsemkó János alpolgármester  
    Bartus Gábor képviselő 
  
Igazoltan távol:      Berkesi László Miklós képviselő  
     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 3 fő jelen van.  
Ezt követően az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontját: 
 

1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó 
pályázat benyújtásáról 

 
Javasolja napirendre felvenni a „A pénzbeli és természetbeni támogatások 
rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 
előterjesztést. 
 
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjával kapcsolatban a képviselő-testület tagjai 
részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjával kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester az ülés napirendi pontjainak elfogadását 
szavazásra bocsátja a módosítással együtt. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt– 3 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta, az alábbiak szerint: 

 
1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó 

pályázat benyújtásáról 
 
2. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 
4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról  
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Napirendi píyaont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázat 
benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, 
hogy a Magyar utat szerették volna az útépítésbe betenni, de csak felújításra lehet 
pályázni, ezért a Petőfi Sándor és a Magyar utca járdaburkolat felújítását tették be a 
pályázatba. A Petőfi Sándor út teljes hosszában 345 méteren, a Magyar út az  
önkormányzat épületétől 221 fm hosszban, valamint a Magyar út az önkormányzat 
melletti út szakaszán 138 m hosszban történik meg a meglévő betonjárdák beton 
burkolattal történő felújítása. A pályázat önereje 1.79.526,- Ft. 
 
Ezek után, - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását 
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  
                      20/2018.(V.02.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatását célzó pályázat benyújtásáról 
 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását 
célzó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és a következő 
döntést hozta: 
 

1.) Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) pályázatot nyújt be a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért 
felelős miniszterek által közösen hirdetett - a Magyarország 
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
(továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont 
a), b) és c) pontok szerinti - önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatásra. 

 
2.) A pályázat az alábbi alcélok megvalósítására irányul: 

c) alcél (útfelújítás): Petőfi Sándor (hrsz. 152;158) és a 
Magyar (hrsz. 229/1;207/2) utakon járdaburkolat felújítása. 
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3.) Képviselő-testület nyertes pályázat esetén jóváhagyja az 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
megvalósítását célzó pályázat teljes körű megvalósítását. 

 
4.) A pályázat teljes költségvetését bruttó 11 530 173,- Ft 

összegben jóváhagyja. A pályázati felhívás alapján a 
támogatás intenzitása 85%.  

 
5.) Képviselőtestület a pályázathoz szükséges bruttó 1 729 

526,- Ft önerőt nyertes pályázat esetén, államháztartáson 
kívülről átvett támogatásból biztosítja. 

 
6.) Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására és 
nyilatkozatok megtételére, nyertes pályázat esetén a projekt 
megvalósítására, valamint a pályázat műszaki tartalmának 
végelegesítése során a kerekítésekből adódó esetleges 4.) és 
5.) pontban jelölt összegek módosítására. Amennyiben a 
pályázathoz kapcsolódóan további nyilatkozat megtétele, vagy 
jelen határozatban szereplő adat módosítása válik 
szükségessé, a Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a szükséges módosítást, nyilatkozatot 
külön határozathozatal nélkül megtegye. 

 
Határidő: 2018. május 02., illetve a hiánypótlási határidő lejárta 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 

 
 
2./ Napirendi pont tárgya: 
 
A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy járuljon 
hozzá, hogy valamennyi abodi háztartás háztartásonként kapjon 30 db tojást. Elmondja, 
hogy jelentős mennyiséget termeltek, nem tudják mindet értékesíteni, ezért szeretne a 
lakosságnak juttatni, minden családnak 30 db-t. Ezt úgy tehetik meg, hogy 
természetbeni juttatásként kapnák. 
 
Dr.Vártás József jegyző támogatandónak tartja polgármester asszony javaslatát, 
mivel alacsony most a tojás ára és rajta maradna az önkormányzaton. 
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Rescsánszki Bertalanné polgármester javasolja „A pénzbeli és természetbeni 
támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 13. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészüljön ki: 
 

„(3) Létfenntartási gondok enyhítése a Start Mezőgazdasági Minta 
Munkaprogramban megtermelt terményekből és javakból való juttatással is 
biztosítható, amelyik támogatás nem zárja ki a megtermelt javak esetleges 
értékesítését. 

(4) A (3) bekezdésben írt támogatási formánál a (2) bekezdésben meghatározott 
támogatási értékhatárokat figyelmen kívül kell hagyni. 

A rendeletmódosítás elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a módosító javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét: 
 

 
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2018. (V.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 
4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 

Abod Község Önkormányzat Képviselő–testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) 
pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1.§ A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. §-a a következő (3) és 
(4) bekezdéssel egészül ki: 

 
„(3) Létfenntartási gondok enyhítése a Start Mezőgazdasági Minta 

Munkaprogramban megtermelt terményekből és javakból való juttatással is 
biztosítható, amelyik támogatás nem zárja ki a megtermelt javak esetleges 
értékesítését. 
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(4) A (3) bekezdésben írt támogatási formánál a (2) bekezdésben meghatározott 
támogatási értékhatárokat figyelmen kívül kell hagyni. 

 
2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
          Dr. Vártás József                                     Rescsánszki Bertalanné 
                  jegyző                                                     polgármester 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
Ez a rendelet Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 41.§ (1) bekezdése szerint az 
Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a kihirdetést követő nap 
kihirdetésre került. 

                                                                     
 

Dr. Vártás  József 
                                                                                        jegyző 

 
 
 

 
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 
 


