
 1 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2018. június 22. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal  

Abodi Kirendeltségén (3753 Abod, Magyar út 42.) megtartott  
rendes nyílt ülésének 

 
 
 

a./ Tárgysorozata 
b./ Jegyzőkönyve 

             c./ Határozata   
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 

1. Beszámoló a település közrend- és közbiztonságának helyzetéről 
 
2. Tájékoztató a Vízi-közművek üzemeltetéséről  
 
3. Érv Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló megállapodás 

jóváhagyásáról 
 
4. Községi Kulturális Nap megrendezéséről 
 
5. Központi orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződések 

megkötéséről 
 
6. Utánfutó beszerzéséről 
 
7. Abod Község önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
8. Abod Község Önkormányzata és a Magyarország Peremterületeinek 

Fejlesztéséért Alapítvány, mint ajánlatkérők által a VP-6-7.4.1.1-16 konstrukció 
1778610576 számú „Abod településképének fejlesztése” tárgyú projekt „Építési 
munkák Abod Község Önkormányzata részére 

 
A b o d, 2018. június 22. 
 
 
 
 
        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. június 22. 
napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén (3753 
Abod, Magyar út 42.)  megtartott rendes nyílt  üléséről. 

 
Jelen vannak: Rescsánszki Bertalanné polgármester 
       Zsemkó János alpolgármester  
       Berkesi László Miklós képviselő 
    Bartus Gábor képviselő 
    Fekete Józsefné képviselő 
  
Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr.Vártás József jegyző 
  
1./Napirendi pontnál: 
Beszámoló a település közrend- és közbiztonságának helyzetéről  

Kaczvinczki Norbert Edelényi Városi Rendőr-
kapitányság Bűnügyi Osztályának vezetője  
 

Rescsánszki Bertalanné polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, 
hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testület teljes létszámmal 
jelen van.  
 
Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 

 
1. Beszámoló a település közrend- és közbiztonságának helyzetéről 

 
2. Tájékoztató a Vízi-közművek üzemeltetéséről  

 
3. Érv Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló megállapodás 

jóváhagyásáról 
 

4. Községi Kulturális Nap megrendezéséről 
 

5. Központi orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződések 
megkötéséről 

 
6. Utánfutó beszerzéséről 

 
Javasolja napirendre felvenni „Abod Község önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
szóló 1/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról” című előterjesztést, 
valamint „Abod Község Önkormányzata és a Magyarország Peremterületeinek 
Fejlesztéséért Alapítvány, mint ajánlatkérők által a VP-6-7.4.1.1-16 konstrukció 
1778610576 számú „Abod településképének fejlesztése” tárgyú projekt „Építési 
munkák Abod Község Önkormányzata részére” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról” szóló előterjesztést 
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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 pontjaival 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 – 5 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta, az alábbiak szerint: 

 
1. Beszámoló a település közrend- és közbiztonságának helyzetéről 

 
2. Tájékoztató a Vízi-közművek üzemeltetéséről  

 
3. Érv Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló megállapodás 

jóváhagyásáról 
 

4. Községi Kulturális Nap megrendezéséről 
 

5. Központi orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződések 
megkötéséről 

 
6. Utánfutó beszerzéséről 

 
7. Abod Község önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

8. Abod Község Önkormányzata és a Magyarország Peremterületeinek 
Fejlesztéséért Alapítvány, mint ajánlatkérők által a VP-6-7.4.1.1-16 
konstrukció 1778610576 számú „Abod településképének fejlesztése” tárgyú 
projekt „Építési munkák Abod Község Önkormányzata részére 

 
 
Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Beszámoló a település közrend- és közbiztonságának helyzetéről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester megkérdezi Kaczvinczki Norbertet, az Edelényi 
Városi Rendőr-kapitányság Bűnügyi Osztályának vezetőjét, hogy a beszámolóhoz kíván-
e szóbeli kiegészítést tenni. 
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Kaczvinczki Norbert, az Edelényi Városi Rendőr-kapitányság Bűnügyi Osztályának 
vezetője elmondja, hogy Abod településnek jó a közbiztonsági és bűnügyi mutatója, a 
település ilyen szempontból jó helyzetben van. A beszámolót kiegészíteni nem kívánja, 
ha kérdés van, arra válaszol. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely 
szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Dr.Vártás József jegyző, amiről szól nem rendőrségi kategória, de nem is jegyzői, 
hanem Járási Hivatali és szabálysértési kategória, amivel folyamatosan küzdenek, van 
egy magánszemély, aki elég sok kutyát tart, sőt egyre többet. Elmondása szerint ezek a 
kutyák nem kóbor ebek, ilyen-olyan módon kerülnek hozzá. Tény, hogy bekerített 
helyen tartja, már amikor nem jönnek ki a kutyák, és ebből folyamatos problémák 
vannak, mert egyes kutyák támadják a lakosságot, és már több szabálysértést indítottak 
ebben az ügyben. Az illető kapott már figyelmeztetést, majd pénzbírságot, az 
állategészségügytől a chipezés elmaradása miatt kötelezést, majd bírságot. Most ismét 
folyamatban van szabálysértési eljárás ellene. Gyakorlatilag ez az egyetlen komoly 
dolog a méhek mellett, ami külön kategória, és ami zavarja a lakosságot. 
Tanácstalanok, hogy hogyan lehetne megoldani ezt a problémát. 
 
Kaczvinczki Norbert, az Edelényi Városi Rendőr-kapitányság Bűnügyi Osztályának 
vezetője: Ebben az ügyben jött hozzájuk jelzés, és már indítottak is eljárást, ami 
bejelentés kiegészítés, és végül is, ahogyan megvizsgálták, mert állatorvos is volt bent, 
a bűncselekmény kategóriát nem érte el, tehát nem voltak annyira lesoványodva, ami 
egészségkárosodásukat okozná, illetve nem láttak olyat, hogy ne lenne nekik innivaló. 
Igen, ez nehéz, ezáltal nem tudtak ellene eljárást indítani, így elutasították a 
bejelentést. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester elmondja, hogy amikor kint jártak és 
fényképezték, azok a kutyák voltak kint, amelyek jól is vannak tartva. Ebben az 
ingatlanban legalább 20 kutya van, bezárják a lakásba, volt amit ott téptek szét.  
 
Kaczvinczki Norbert, az Edelényi Városi Rendőr-kapitányság Bűnügyi Osztályának 
vezetője: Látta a fotókat, azt, hogy ürülékben voltak a kutyát. Ez az embereknek rossz 
látvány. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Ez inkább közegészségügyi probléma, ezért lehet, hogy 
ebből az irányból is meg fognak indulni, és bevonják a népegészségügyet, mert inkább 
a házon belül tartásból eredő, főleg hogy ha itt ilyen állapotok vannak, akkor arról az 
oldalról a fertőzés veszélye miatt lehet egészségügyi kötelezetést is tenniük. Viszont 
megint odalyukadnának ki, hogy az igazi megoldás nem ez lenne, hanem a „fejben” 
rendet tenni és legalább a szaporodást megakadályozni, és a kutyák számát korlátozni. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester: A kutyákat oltatni sem tudják, nincsenek 
beoltva. 
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Berkesi László Miklós képviselő kérdezi, hogy az önkormányzat nem hozhat olyan 
rendelkezést az állattartásban, hogy maximálják kettőt vagy négyet tarthat. Valamikor 
régen volt állattartási rendelet. 
 
Dr.Vártás József jegyző: 2011-től, a kormányváltás után, megszűnt az 
önkormányzatoknak az állattartással kapcsolatos rendeletalkotási jogköre, és onnantól 
kezdve küzdenek Edelényben is a sertéstartással, kutyatartással. 
 
Zsemkó János alpolgármester szerint, ha veszettség ellen nincs beoltva, nem tudja 
igazolni a gazdája, akkor erről az oldalról meg lehetne közelíteni ezt a dolgot. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Az oltás és a chipezés elmulasztása miatt eljárt már a 
hatósági állatorvos, büntette és kötelezte is. 
  
Rescsánszki Bertalanné polgármester – további kérdés, vélemény nem lévén - az 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 5 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta alábbi 
határozatát: 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                      28/2018.(VI.22.) H A T Á R O Z A T A 

 
 

Tárgy: Beszámoló a település közrend- és 
közbiztonságának helyzetéről 

 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Beszámoló a település közrend- és 
közbiztonságának helyzetéről” című előterjesztést, és 
az alábbi döntést hozza:  
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(a továbbiakban: Képviselő-testület) az Edelényi 
Rendőrkapitányság 2017. évi Abod község 
közrendjének- és közbiztonságának helyzetéről szóló 
beszámolóját a határozat mellékleteként  elfogadja. 
 
Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Edelényi 
Rendőrkapitányság vezetőjének és személyi 
állományának 2017. évben a közrend- és 
közbiztonság érdekében végzett eredményes 
munkájáért.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 
Értesül: Rendőrkapitányság, Osztályok 
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Melléklet a 28/208.(VI.22.) határozathoz 
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2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Tájékoztató a Vízi-közművek üzemeltetéséről  
Előadó: polgármester 
 
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 – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 5 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta alábbi 
határozatát: 
 

 
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                      29/2018.(VI.22.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről 

 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Tájékoztató a Vízi-közművek 
üzemeltetéséről” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést 
hozza: 

 
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta az ÉRV 
Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. 
tájékoztatóját, mely „az ÉRV ZRt. 2017. évi ivóvíz-, és 
szennyvíz szolgáltatási tevékenységéről, Abod 
Községterületén” szól, és a tájékoztatót a határozat 
mellékleteként    t u d o m á s u l  v e s z i. 

2. Képviselő-testülete megköszöni a vízi-közmű 
üzemeltetőjének Edelény városban 2017. évben végzett 
tevékenységét. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:     polgármester 
Értesül: ÉRV ZRt., osztályok 
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Melléklet a 29/ 2018.(VI .22.) határozathoz 
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3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Érv Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló megállapodás jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy az alacsony fogyasztás miatt a használati 
díj, amely az önkormányzatot is megilleti, alacsony, és nem fedezi még a felújítási 
dolgokat sem. 
 
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 – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 5 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta alábbi 
határozatát: 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                      30/2018.(VI.22.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Érv Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló 

megállapodás jóváhagyásáról 
 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Érv 
Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló megállapodás 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1./  Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) megismerte a 2018. évi 
használati díj felhasználásáról szóló tájékoztatót és tudomásul 
veszi. 

2./  Képviselő-testület a vízi-közművek felújításához kapcsolódó, és 
a 2018 évi használati díj felhasználásáról szóló megállapodást a 
határozat 1. mellékleteként jóváhagyja. 

3./ Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás 
aláírására. 

 

Határidő: 2018.06.30., illetve a beruházások lezárásának napja. 
Felelős: polgármester 
Értesül: ÉRV ZRt., osztályok 
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Melléklet a 30/ 2018.(VI . 22.) határozathoz 
 

MEGÁLLAPODÁS 
KMGCS-H-2018-69-tervezet-1. 

 
Amely létrejött egyrészről  
ÉRV.  ÉSZAKMAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN 
MŰKÖDŐ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
Székhelye:  3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.  
Adószám:  11069186-2-05 
Cégjegyzékszám: 05-10-000123 
Cégbíróság:  Miskolci Törvényszék Cégbírósága  
Számlavezető: Kereskedelmi és Hitelbank ZRt.  
Bankszámlaszám: 10200139-27008623 
Képviselő:  Lőrinc Ákos vezérigazgató  
mint Viziközmű-szolgáltató, 
 
Másrészről 
Abod Község Önkormányzata 
Székhelye:  3753 Abod Magyar út 42. 
Adószám:  15548122-1-05 
Képviselő:  Rescsánszki Bertalanné polgármester 
 
mint Közműtulajdonos között. 
 
Megállapodás tárgya:  A 2018. évi használati díj Abod vízi-közmű rendszer (I-42-

B-1) és Abod szennyvízrendszer (Sz-57-B-1) 
fejlesztésekre történő felhasználása 

 
A vízi-közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Sz. törvény 18. §-a szerint, ha 
jogszabály vagy az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását 
vagy a vízi-közmű használatát díj, bérleti díj (a továbbiakban: használati díj) 
fizetéséhez köti, az ellátásért felelős az ebből származó bevételét elkülönítetten 
kezeli, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására használhatja fel. 
 
Megállapodó felek a 2018. évben ivó- és szennyvíz-szolgáltatás vonatkozásában 
tervezetten keletkező használati díj összegének beruházásra, felújításokra és 
pótlásra történő felhasználását jelen megállapodásban rögzítik. 
 
1. Érintett felek rögzítik, hogy 2018. évben a szolgáltatási díj részét képző – az 
Önkormányzat tulajdonának fejlesztési forrását jelentő – használati díj tervezett 
összege a becsült fogyasztás alapján: 
 

Ivóvíz: 116.000,-Ft 
Szennyvíz: 128.000,- Ft 

 
2. Szerződő felek rögzítik, hogy a tervezett használati díjat az alábbi munkák 

finanszírozására kívánják felhasználni: 
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Ssz Fejlesztési munka megnevezése 
Tervezett 

értéke  
Ft-ban 

 IVÓVÍZ KÖZMŰ  
1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 5.000,- 

Összesen 5.000,- 
 
A használati díj és a tervezett munka összegének különbözetét ivóvíz közmű 
esetében, későbbi felújításokra kívánjuk felhasználni, a fentebb említett 2011. 
évi CCIX. törvény 18. §-nak értelmében. 
 

Ssz Fejlesztési munka megnevezése 
Tervezett 

értéke  
Ft-ban 

 SZENNYVÍZ KÖZMŰ  
1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 128.000,- 

Összesen 128.000,- 
 
Az összeállított fejlesztési tervet Víziközmű-szolgáltató az időközben jelentkező 
jogos, indokolt és teljesíthető műszaki igények figyelembevételével módosíthatja. 
 
3. Felek a fejlesztések végrehajtásával kapcsolatban az alábbiakat rögzítik: 
 

a. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás alapján elvégzett 
beruházások, felújítások és pótlások megvalósítására külön szerződést nem 
kötnek, azok elszámolása a jelen megállapodásban foglaltaknak megfelelően 
történik. 
 

b. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodásban megnevezett fejlesztési 
munkák és a rendkívüli helyzetből adódóan felmerülő vagy azonnal 
intézkedést igénylő feladatok elvégzésére, elvégeztetésére a Víziközmű-
szolgáltató, a Közműtulajdonos egyidejű tájékoztatása mellett jogosult. 
 

c.  A szolgáltató nem kötelezhető az éves használati díj mértékén felüli 
felhasználásra. 

 
d. A tervezett vízi-közmű fejlesztések biztosítása az Önkormányzat felelőssége, 

amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a fejlesztések 
elmaradásából adódóan a Víziközmű-szolgáltatót semmiféle felelősség nem 
terheli. 

 
4. Felek kijelentik, hogy a 2018. évben szennyvíz-szolgáltatás vonatkozásában 
keletkező használati díj összegének beruházásra, felújításokra és pótlásra történő 
felhasználását a Víziközmű-szolgáltató által elvégzett munkák esetében az alábbiak 
betartásával valósítják meg: 
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4.1. Víziközmű-szolgáltató kijelenti, hogy a jelen megállapodás alapján elvégezni 
kívánt beruházások, felújítások és pótlások megvalósításáról Közműtulajdonosnak a 
mellékelt levél szerinti írásbeli tájékoztatást küld, amely tartalmazza az elvégzendő 
munka megnevezését, tárgyát, ellenértékét, a munka megkezdésének és várható 
befejezésének időpontját, az elvégzett feladatokért vállalt jótállási időt, valamint a 
kapcsolattartó személyét. Közműtulajdonos kijelenti, hogy rendelkezésére bocsátott 
tájékoztatás alapján, hozzájárul az abban foglalt feladatok elvégzéséhez. 
 
Viziközmű-szolgáltató jogosult a teljesítési határidő előtti teljesítésre is, melyet a 
Közműtulajdonos elfogad. 
 
Viziközmű-szolgáltató jogosult a munkavégzés során alvállalkozót igénybe venni. Az 
alvállalkozók igénybevételéről Közműtulajdonost tájékoztatni köteles. 
 
Viziközmű-szolgáltató köteles a Közműtulajdonost minden olyan körülményről 
haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítések vonatkozásában a minőséget, az 
ütemterv szerinti előrehaladást, a határidők betartását gátolja, illetve veszélyezteti. 
Az értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát és annak várható időtartamát. 
 
Közműtulajdonos részéről a munka jellegétől függetlenül az alábbi kapcsolattartó 
személy kerül meghatározására: 
 

Név:  Rescsánszki Bertalanné polgármester 
Cím:  3753 Abod Magyar út 42. 
Telefonszám: 48/461-201 

 
Felek megállapodnak, hogy, amennyiben a munka jellege vagy törvényi előírás, 
műszaki ellenőr bevonását megköveteli, úgy Közműtulajdonos által bevonni kívánt 
személyről írásban tájékoztatja Viziközmű-szolgáltatót. 
 
4.2. Felek megállapodnak, hogy a 4.1. pont alapján közölt teljesítési határidő 
Viziközmű-szolgáltatónak felróható okból bekövetkező késedelmes teljesítés esetén 
a Viziközmű-szolgáltató által vállalt kötbér mértéke: napi 1 %, de nem haladhatja 
meg a vállalkozói díj 10 %-át. A kötbér vetítési alapja az adott feladat nettó 
ellenértéke. A kötbérfizetési kötelezettséget a Közműtulajdonos által esetlegesen 
megjelölt póthatáridő kitűzése nem érinti. 
 
4.3. Viziközmű-szolgáltató a munkát I. o. minőségben köteles elvégezni. Tudomásul 
veszi, hogy a kivitelezés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal 
rendelkező anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket építhet be. Munkáját mindig 
vonatkozó szabványoknak és előírásoknak megfelelően végzi. 
 
4.4. A munkavégzés során a kivitelezés teljes időtartama alatt a munkaterületen a 
balesetveszély megelőzéséről a Viziközmű-szolgáltatónak kell gondoskodnia, a 
betartandó jogszabályok:1993. évi XCIII törvény a munkavédelemről, 1996.évi 
XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
szóló törvények szerint. 
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4.5. Az elvégzett munkákat követően: 
Viziközmű-szolgáltató a feladatok elvégzését követően vállalja a műszaki átadás-
átvételi, valamint a felülvizsgálati eljárások megszervezését. 
Közműtulajdonos a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében tulajdonba vett, 
felújított eszközöket üzemeltetésre átadja a Viziközmű-szolgáltatónak, és írásban 
elismeri az elvégzett munka teljesítését. 
Viziközmű-szolgáltató köteles gondoskodni a munkaterületen keletkező törmelék 
elszállításáról, illetve a munkaterület rendjének és tisztaságának folyamatos 
biztosításáról. A munkák átadásának időpontjára köteles a munkaterületet 
megtisztítani, és az ott található szemetet, felesleges anyagot, gépeket és ideiglenes 
létesítményeket és minden szennyeződést eltávolítani, és azt a vonatkozó előírások 
betartásával elhelyezni. 
 
5. Víziközmű-szolgáltató az előre nem tervezhető, üzembiztonsági okokból évközben 
szükségessé váló, jelen megállapodásban nem szereplő fejlesztésekről, minden 
esetben tájékoztatja a Közműtulajdonost. Ezen munkák értéke is a használati díj 
terhére kerül elszámolásra. 
 
6. Az éves használati díj összege a Víziközmű-szolgáltató és a Közműtulajdonos 
között érvényben lévő üzemeltetési szerződésben rögzítetteknek megfelelően kerül 
meghatározásra, és elszámolásra.  
 
7. A felújítási munkák értékét a Víziközmű-szolgáltató a munka teljesítésekor – a 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - kiszámlázza a Közműtulajdonos 
felé, mely számlák fizetési határideje az ÉRV ZRt. által fizetendő használati díj 
számlákkal szinkronban kerül meghatározásra. 
Az ÉRV ZRt. által elvégzett fejlesztési munkák költségeit tartalmazó számlák 
kiegyenlítése a használati díj elszámolás során a Víziközmű-szolgáltató és a 
Közműtulajdonos között érvényben lévő üzemeltetési szerződésben rögzítettek 
szerint, kompenzálással történik. 
 
A jelen megállapodás számával ellátott számla és a teljesítési igazolás postázási 
címe a Megrendelő székhelye. 
 
Abod Község Önkormányzata 
Székhelye: 3753 Abod Magyar út 42. 
 
8. Felek megállapodnak abban, hogy az ÉRV ZRt. a tárgyévet megelőző évben fel 
nem használt, valamint a tárgyévi használati díj és az annak terhére elszámolt 
felújítás, beruházás különbözetét, a fejlesztésre fel nem használt összeget a 
tárgyévben, illetve tárgyévet követő években szükséges fejlesztésekhez 
felhasználhatja.  
 
9. Amennyiben a tervezhető, illetve az előre nem tervezhető és üzembiztonsági 
okokból évközben szükségessé váló vízi-közmű fejlesztési munkák felmerülése miatt 
az éves használati díj nem fedezi a szükséges fejlesztések költségeit, úgy érintett 
felek hozzájárulnak a többletfejlesztési költségeknek, az előző években fel nem 
használt, illetve a következő években képződő használati díj terhére történő 
elszámolásához, pénzügyi rendezéséhez. 
 



 49 

10. A megállapodás teljesítéséből eredő bármilyen vitás kérdést a felek tárgyalás 
útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben a tárgyalás eredményre nem vezet, úgy a 
felek a vitás ügyek elintézésére hatáskörtől függően kötik ki a Kazincbarcika 
Járásbíróság, ill. Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 
A megállapodás módosítására csak írásban, a felek képviseletére jogosult 
személyek által aláírt okiratban van lehetőség. 
 
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó, valamint a vállalkozási szerződésekre 
vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések az irányadóak. 
 
11. Megállapodó felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
Jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány 
Közműtulajdonost, 2 példány Viziközmű-szolgáltatót illeti meg. 
 
 
Kazincbarcika, 2018………………… 
 
 
 

………………………………………. 
Abod Község Önkormányzata 

Rescsánszki Bertalanné 
polgármester 

……………………………………….. 
ÉRV ZRt. 

 

 
 
 
4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Községi Kulturális Nap megrendezéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester elmondja, hogy a költségvetésükben 
megemelték a kulturális napra fordítható összeget, ez a keret 1.801 eFt lett. A 
szeptember 1-jén megtartásra kerülő falunapra durván egymillió forintot 
használnának fel. A programban lenne főzőverseny, melyre még költség nincs 
meghatározva. Fellépő lesz Postás Józsi, aki mulatós zenét szolgáltatna, a fellépési 
díja bruttó 180 ezer forint útiköltséggel együtt, ingyenesen lépne fel a Mucsai 
Asszonykórus, nekik ellátást biztosítanak, fellépne továbbá Somogyi Kata operett 
énekes, az ő díja 60.000 Ft útiköltséggel együtt, a Polgár Táncstúdió, az ő díjuk 
80.000 Ft útiköltséggel együtt, a Csillag Kereplő együttes fellépti díja 180.000 Ft.   
Ennél az együttesnél a könyvtár 100 eFt-ot biztosít, így az önkormányzatnak csak 80 
ezer forintjába fog kerülni. Az előterjesztéssel ellentétben a tombola költségét 
adományokból fogják fedezni, nem a határozati javaslatban megjelölt összegből. 
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Lesz még egy fellépő a program végén, Tarky Boy táncegyüttes 250.000 Ft bruttó 
összegért, és a hangosítás kerül még kb. 100.000 Ft-ba, a színpad bérlése szintén 
100.000 Ft, étkezésre 80.000 Ft-ot terveznek. Ez mindösszesen 900.030 Ft. 
 
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 – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 5 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta alábbi 
határozatát: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                      31/2018.(VI.22.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Községi Kulturális Nap megrendezéséről 
 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Községi Kulturális Nap megrendezéséről 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. 

szeptember 1. napján tartandó Községi Kulturális Nap 
megtartásához 1.000.000 forint fedezetet biztosít a 
2018. évi költségvetésben „Települési önkormányzatok 
nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak 
támogatása” előirányzaton rendelkezésre álló összeg 
terhére. 

2. Képviselő-testülete megismerte a 2018. szeptember 1. 
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 2018. szeptember 1. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
Értesül: osztályok 
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5./ Napirendi pont tárgya: 
 
Központi orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződések 
megkötéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy a Kistérségi Társulásból az edelényi orvosi 
ügyelet 16 települése ezzel a feladat-ellátással kiszállt június 30-al, ezt a Magyar 
Államkincstár át is vezette a törzskönyvi nyilvántartáson. Július 1-jétől az érintett 16 
település képviselő-testületeinek döntése alapján feladat-ellátási szerződéssel kerülne 
ellátásra a tevékenység Edelény Város Önkormányzata által. Ez annyiban másabb, hogy 
így már nem függ a 16 település a többi, kistérséghez tartozó településtől, jogilag és 
pénzügyileg sem, és erre a 16 településre kerül a közbeszerzési eljárás megindításra. 
Ha a társulásban maradtak volna, akkor a 45 településre vonatkozóan kellett volna 
lefolytatni. Tekintettel arra, hogy Tornanádaska május 31-én írta alá a társulási 
megállapodás módosító okiratát, nem tudták elindítani a közbeszerzést, most úgy látják, 
hogy július közepéig lehet elindítani a közbeszerzést. Erre az átmeneti időszakra történik 
a jelenlegi szolgáltatóval egy szerződés. Ehhez kapcsolódóan az ajánlatkérés 
megtörtént, és közben lefolytatják a nyílt közbeszerzési eljárást, és meglátják majd, 
hogyan alakul ez a feladat-ellátás a jövőben. Az elmúlt két évben az egészségügyben 
végbement béremelések következtében elég nagy küzdelmet folyanak, hogy tudjanak 
az ügyeletre orvost szerezni. Példaként mondja el, hogy ha a megyei kórházban egy 
orvos ügyel, akkor a közalkalmazotti besorolása szerint számolják ki az ügyeleti díjat, 
pótlékot és mindent, és kb. 4000 Ft-ot kapnak egy órára a kórházban. Itt az edelényi 
ügyeletben 2.800 Ft-ot jelent hét közben, hétvégén 3.250 Ft. Ennek következtében a díj 
is emelkedne, kiszámolták településekre, hogy ez mennyi, Abod eddig 1200 Ft-ot 
fizetett fejenként éves szinten, ez most 1360 Ft-ra nőne, ami 10 %-os emelkedés. Azt is 
tudni kell, hogy a tegnapi napon volt az érintett polgármesterekkel egy egyeztetés, 
Balajt és Szendrőlád nem akarta elfogadni a díjemelést, illetve új feladat-ellátási 
szerződést kötni, de sikerült megfelelően megbeszélni ezt a dolgot, és tényleg egyelőre 
nem látják, hogy hogyan lehetne másképp megoldani ezt az egész orvosi ügyeletet. 
 
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 – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 5 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatát: 
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                      32/2018.(VI.22.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Központi orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó 

feladat-ellátási szerződések megkötéséről 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testület 
megtárgyalta a „Központi orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó 
feladat-ellátási szerződések megkötéséről” szóló előterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) hozzájárul ahhoz, hogy 
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 
törvény 5.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti alapellátáshoz 
kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást a 
határozat melléklete szerinti feladat-ellátási szerződéssel 
Edelény Város Önkormányzata lássa el. 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 
melléklete szerinti feladat-ellátási szerződés aláírására, 
valamint arra, hogy a végleges szerződés-tervezettel 
kapcsolatosan felmerülő, szükségessé váló módosításokat a 
végleges szerződés és mellékletei szövegében annak 
aláírását megelőzően módosítsa. 

3. Képviselő-testület vállalja, hogy a központi orvosi ügyeleti 
feladat ellátásáért állami forrással nem fedezett, tervezett 
működési kiadásokra bruttó 24.873 Ft/hó hozzájárulást 
fizet Edelény Város Önkormányzata részére.  

4. Képviselő-testület elfogadja a bruttó 4.150.000 Ft havi 
összeget a központi orvosi ügyeleti feladat ellátásához 
kapcsolódó szolgáltatás közbeszerzése becsült érték alapjául.  

Határidő: 2018.06.30., illetve 2018.12.31 
Felelős:  polgármester 
Értesül:  Edelény Város Önkormányzata, osztályok  
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Melléklet a 32/2018.(VI.22.) határozathoz 
 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
Központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására 

 
amely létrejött 
 
Abod Község Önkormányzata, székhelye: 3753 Abod, Magyar út 42., adószáma: 
15548122-1-05, számlaszáma: K&H Bank Zrt. 10402142-49565051-48561007 (a 
továbbiakban: megbízó önkormányzat) képviseletében Rescsánszki Bertalanné polgármester; 
 
Edelény Város Önkormányzata, székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52., 
adószáma: 15725596-2-05, számlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. 12037805-00113009-
00100007 (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 4. pontjában, 
valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) 
bekezdés c) pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás körébe tartozó 
háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról, mint helyben biztosítandó 
közfeladatról, a megbízott önkormányzattal kötött jelen feladat-ellátási szerződés 
alapján gondoskodik. 

 
2. Ezen szerződést a felek 2018. július 1. napjától határozatlan időtartamra kötik meg. 
 
3. Megbízott önkormányzat vállalja, hogy az által megbízott egészségügyi szolgáltató a 

megbízó önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezők részére orvosi 
ügyeleti ellátást biztosít. 

 
4. Az ellátásban részesülők az általuk igénybe vett egészségügyi szolgáltatások után 

térítési díjat nem fizetnek. 
 
5. A megbízó önkormányzat közigazgatási területéről egészségügyi ellátásban részesülők 

a megbízott önkormányzat közigazgatási területéről ellátottakkal azonos módon 
részesülnek az egészségügyi szolgáltatásban. 

 
6. Felek megállapodnak, hogy az egészségügyi szolgáltatás után járó állami támogatás 

igénylésére a megbízott önkormányzat, vagy a megbízott önkormányzattal szerződés 
viszonyban álló egészségügyi szolgáltató jogosult. 

 
7. A megbízó önkormányzat az e szerződés szerinti feladat ellátásáért állami forrással 

nem fedezett, tervezett működési kiadásokra hozzájárulást fizet. Hozzájárulás 
összegéről megbízó önkormányzat a megbízott önkormányzattal történt egyeztetést 
követően külön határozatban rendelkezik.  

 
Megbízó önkormányzat a hozzájárulás összegét előre, havonta egyenlő részletekben, 
tárgyhó 5. napjáig átutalással teljesíti megbízott önkormányzat számlájára. 
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8. Amennyiben megbízó önkormányzat a központi orvosi ügyeleti feladatellátáshoz 
kapcsolódóan vállalt pénzügyi hozzájárulása teljesítését illetően 15 napot elérő 
késedelembe esik, megbízott önkormányzat mindenféle előzetes felszólítás nélkül 
jogosult és köteles a követelést a határidő eredménytelen elteltét követő 10 napon 
belül jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat 
alapján beszedési megbízással érvényesíteni. A beszedési megbízás eredménytelensége 
esetén megbízott önkormányzat a követelést bírósági úton érvényesíti. 

 
9. Megbízó önkormányzat vállalja, hogy a központi orvosi ügyeleti feladatellátás 

díjfizetésére vonatkozóan a fent nevezett felhatalmazó nyilatkozatot a jelen 
megállapodás elválaszthatatlan mellékletében szereplő tartalommal számlavezető 
hitelintézetüknél megteszik és azt a megbízott önkormányzat felé a nyilatkozat egy 
eredeti példányának megküldésével igazolják jelen - megállapodás kézbesítésétől 
számított 8 napon belül. 

 
10. 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. 

 
11. 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. 

 
12. A jelen szerződés megszűnik a szerződő felek közös megegyezése alapján, továbbá ha 

azt bármelyik fél felmondja. Felmondási idő 90 nap. 
 
13. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény és a vonatkozó 
hatályok jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 
14. E szerződésből fakadó jogvita esetére a felek a hatáskörrel rendelkező Kazincbarcikai 

Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.  
 

A polgármesterek, mint az önkormányzatok képviselői a szerződést a szükséges egyeztetések 
lefolytatása, és Képviselő-testületek általi elfogadását követően, mint akaratukkal egyezőt, 
jóváhagyólag írják alá. 
 
Edelény, 2018. …………...    Abod, 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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Melléklet a feladat-ellátási szerződéshez 
 

 
 

FELHATALMAZÓ LEVÉL 
(minta) 

 
 
 

Alulírott ………………………………………………………………………………………............. 
(az önkormányzat neve és címe) jelen nyomtatvány aláírásával felhatalmazom a 
számlavezető pénzintézetemet, 
hogy a………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………..…………....-nál 
(a pénzintézet neve és címe) vezetett ……………………………………………………. számú 
számlámat Edelény Város Önkormányzat által benyújtott azonnali beszedési 
megbízás alapján a ……………………………………………számla javára megterhelje. 
 
Kelt: ……………………………………….. 
 
 

…………………………………….. 
a felhatalmazó önkormányzat  

cégszerű aláírása 
 
 

 
Záradék: 
…………………………………………………………………………………………………... 
(a pénzintézet neve és címe) mint a Számlatulajdonos pénzintézete tudomásul 
vesszük, hogy Edelény Város Önkormányzata - mint jogosult – a központi orvosi 
ügyeleti feladatok ellátására létrejött feladat-ellátási szerződés alapján felmerült 
követelését a Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízással 
érvényesítheti. 
 
A felhatalmazó kijelenti, hogy más banknál a jelen megállapodás megkötésének 
időpontjában nem rendelkezik bankszámlával és egyúttal vállalja, hogy a megadott 
bankszámla megszüntetéséről, illetve újabb bankszámlák megnyitásáról 
haladéktalanul értesíti Edelény Város Önkormányzatát. 
 
A felhatalmazó önkormányzat hitelintézete tudomásul veszi, hogy e nyilatkozat csak 
Edelény Város Önkormányzata tudtával és hozzájárulásával vonható vissza. 
 
Kelt: ……………………………………….. 

 
 
       ………………………………….….. 

pénzintézet 
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6./ Napirendi pont tárgya: 
 
Utánfutó beszerzéséről 
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 – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 5 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta alábbi 
határozatát: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                      33/2018.(VI.22.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Utánfutó beszerzéséről 
 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Utánfutó beszerzéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

1./ Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közfoglalkoztatás keretében megtermelt javak 
értékesítéséből származó bevétel terhére 1 db 
egytengelyes, horganyzott utánfutó beszerzésére 
(vételár és járulékos költségekre) 203.000 forint 
fedezetet biztosít. 

   2./ Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges kötelezettségvállalásra. 

 
Határidő: 2018.07.31. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
Értesül: osztályok 
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7./ Napirendi pont tárgya: 
 
Abod Község önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat általi 
közfoglalkoztatási programok lebonyolításához 13.565 e Ft támogatás átvételével 
számoltak. Szociális ágazati pótlék címén a falugondnok bérezéséhez 38 e Ft 
támogatás átvétele valósult meg, mely a személyi jellegű kiadások és a munkaadókat 
terhelő járulékok előirányzatát növelte. A 1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat 
alapján a kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések téli rezsicsökkentéséhez 
1.128 e Ft támogatást kaptak, mellyel az ellátottak pénzbeli juttatásainak 
előirányzatát növelték. A téli rezsicsökkentés érdekében a 2017. évi szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan barnakőszén vásárlásához 124 e Ft 
kiegészítő támogatást kaptunk, mellyel szintén az ellátottak pénzbeli juttatásainak 
előirányzatát növelték. A képviselő-testület 47/2017. (XI. 20.) sz. határozata alapján 
a Borex Consulting Kft. felszámoló megkeresése alapján döntött a 0182/5 kivett 
temető és a 0154 hrsz-ú kivett patak megjelölésű ingatlanok 1-1 e Ft-os vételáron 
történő megvásárlásáról. A felhalmozási tartalék előirányzatának terhére a beruházási 
előirányzatokat 2 e Ft összeggel növelték. A 2017. december hónapban kifizetett 
jutalmak és megbízási díj 2018. januárban elszámolt járulékait a működési tartalék 
terhére biztosították, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 99 e Ft-tal 
növelték. Az Önkormányzatnál GINOP-os támogatással foglalkoztatott dolgozó 
garantált bérének emelkedéséből adódó többlettel és járulékának csökkenéséből 
adódó különbözettel az előirányzatokat módosították, a személyi jellegű kiadások 
előirányzatát 186 e Ft-tal növelték, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 3 
e Ft-tal csökkentették. Az MVH-tól átvett 1.011 e Ft földalapú támogatást működési 
tartalékba helyezték. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától az 1000 fő alatti 
kistelepülések kulturális alapellátásának támogatására 400 e Ft-ot vettek át, melyet a 
teljes lakosság számára kulturális közösségépítő programra használhatnak fel, s 
ezáltal az összeggel a dologi kiadások előirányzatát növelték. 

 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely 
szerint a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester mivel kérdés, vélemény nem volt – a  
rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 5 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta következő rendeletét: 
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2018. (VI. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2018. (II. 
13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

 

1.§ Abod Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 13.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését 
a) 175.219 e Ft költségvetési bevétellel 
b) 198.699 e Ft költségvetési kiadással 
c) - 23.480 e Ft költségvetési egyenleggel 
d) 24.262 e Ft finanszírozási bevétellel 
e) 782 e Ft finanszírozási kiadással 

fogadja el.” 

2.§ A Rendelet: 

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, 

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet, 

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, 

d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, 

e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, 

f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet, 

g) 7. melléklete helyébe a 7. melléklet, 

h) 9. melléklete helyébe a 8. melléklet, 

i) 11. melléklete helyébe a 9. melléklet, 

j) 12. melléklete helyébe a 10. melléklet 

k) 13. melléklete helyébe a 11. melléklet 

lép. 

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 

Dr. Vártás József     Rescsánszki Bertalanné 
      jegyző                                polgármester 
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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 2018. június 22. napján 
kihirdetésre került. 

 

Dr. Vártás József 
jegyző 
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8./ Napirendi pont tárgya: 
 
Abod Község Önkormányzata és a Magyarország Peremterületeinek Fejlesztéséért 
Alapítvány, mint ajánlatkérők által a VP-6-7.4.1.1-16 konstrukció 1778610576 számú 
„Abod településképének fejlesztése” tárgyú projekt „Építési munkák Abod Község 
Önkormányzata részére 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző a pályázathoz kapcsolódóan elmondja, hogy tavaly 
augusztusa óta folyik az előkészítése a közbeszerzésnek, folyamatosan egyeztettek a 
tervezővel, a terveket sokszor átdolgozták. Talán most már eljutottak ahhoz a 
műszaki tartalomhoz, melyre benyújtották a változás bejelentőt a Magyar 
Államkincstár felé és meg tudják indítani a közbeszerzési eljárást. El kell mondani, 
hogy időben rendkívül „beszorultak”, augusztus 3-ig 10 % fizetési kérelmet kell 
benyújtani a közreműködő szervezet felé. Elkészült az ajánlattételi felhívás, illetve 
dokumentáció, és megjelölésre került 5 cég, akiket polgármester asszony 
ajánlattételre fog felkérni a testület döntése alapján. A kiosztott ajánlattételi 
felhívásban apró javítások még lesznek, többek között az eljárás megindításának 
dátuma, amitől függ az ajánlatok beadásának dátuma is. Az ajánlattételi felhívásban 
lesz még olyan jellegű módosítás, hogy mint konzorciumi partner a Magyarország 
Peremterületeinek Fejlesztéséért Alapítványnak az elektronikus közbeszerzési 
rendszerben történő regisztrációja „zötyögős” volt rendszerhiba miatt, amit már 
sikerült megoldani, ezért az elején még nem az szerepel, hogy közös ajánlattétel, bár 
benne van az alapítvány a tervezetben, mivel nem lehetett hozzá EKR azonosítót 
rendelni. Tehát ebben módosulni fog az ajánlat, mert közös ajánlatkérés van. Az 
alapítvány konzorciumba vonása rendkívül fontos volt a pontozási szempontok miatt. 
Gyakorlatilag az alapítvány fogja megvalósítani a három középületre a napelem 
beszerzését. Közös közbeszerzési eljárást hirdetnek meg, három részajánlat tétellel, 
az épületek műszakilag jól elválasztható beruházásokról van szó, ezért a 
közbeszerzés alapján részekre kell bontani, illetve biztosítani kell a rész-ajánlattételi 
lehetőséget. A műszaki tartalomhoz kapcsolódóan elmondja, hogy a tartalom 
folyamatosan változott, lényegét tekintve minden épület energetikai felújítása fog 
megvalósulni. A több funkciós közösségi ház kialakítására a volt orvosi rendelőben 
kerül sor, kb. 70 m2-es épület felújítással, átalakítással. Minden épületen lesz 
napelem, a hivatalon és a közösségi házon 3-3 kw, a közösségi házon pedig 6 kw. 
Ezeknek az épületeknek így el kellene érnie a teljes áramellátást. Minden épületben 
meg fognak valósulni a villamos felújítások, nyílászárók cseréje, hőszigetelése, a 
tetőzetek is lecserélésre kerülnek. Nem lehet mindent elszámolni, sajnos az értékelés 
során voltak olyanok, amiket kihúztak, főleg eszközöket. Abból a szempontból nem 
okoz gondot, mert a kulturális normatívából ezeket az eszközöket pótolni tudják. Az 
infrastruktúra résznél, az akadálymentesítést húzták le. Ez egy érzékeny dolog, nem 
is értenek vele egyet, de örülnek annak, hogy ezt is megnyerték, és ezt meg fogják 
oldani. 
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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 – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 5 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta alábbi 
határozatát: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                      34/2018.(VI.22.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Abod Község Önkormányzata és a Magyarország 

Peremterületeinek Fejlesztéséért Alapítvány, mint ajánlatkérők 
által a VP-6-7.4.1.1-16 konstrukció 1778610576 számú „Abod 
településképének fejlesztése” tárgyú projekt „Építési munkák 
Abod Község Önkormányzata részére” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításáról 

 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a VP-6-7.4.1.1-16 
konstrukció 1778610576 számú „Abod településképének fejlesztése” 
tárgyú projekt „Építési munkák Abod Község Önkormányzata részére” 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 

1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) 1778610576 számú „Abod településképének 
fejlesztése” tárgyú projekt keretében, az önkormányzat tulajdonában 
álló Közösségi ház (3753 Abod, Magyar u. 3. hrsz. 
232),Községháza(3753 Abod, Magyar u. 42. hrsz. 212), Többfunkciós 
közösségi ház (3753 Abod, Magyar út 40. hrsz. 207/1.)ingatlanok 
felújítására vonatkozóan a konzorciumi partnerrel közös közbeszerzési 
eljárást indít. 

 
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi 

partnerrel közösa közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.). 115. § szerinti közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására.  

 
3. Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást, és dokumentációt, valamint 

az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplőket a határozat 
mellékletében foglaltak szerint határozza meg. 
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4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési 
eljárás megindítására és lebonyolítására, a meghirdetéshez szükséges 
ajánlattételi felhívás és dokumentáció véglegesítésére, szükséges 
javítások elvégzésére, valamint eredményes eljárás esetén a 
beruházás megvalósítására. 

Határidő:  
Felelős:  polgármester 
Értesül: osztályok 
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Melléklet a 34/ 2018.(VI .22.) határozathoz 
 

 
Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők körét Abod Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete az alábbiak szerint hagyja jóvá (gazdasági szereplő 
megnevezése, címe, e-mail címe): 

 
 

1. Név: 4G-TECH Kft. 
Székhely: 3529 Miskolc, Desesewfy u. 26. 
Adószám: 214118244-2-05 
Cégjegyzékszám: 05-06-013020 
Vezető tisztségviselő: Bem László ügyvezető 
Email: bemlaci@gmail.com 
 
2. Név: Borsodszer Kft. 
Székhely: 3780 Edelény, Petőfi út 5. 
Adószám: 10238983-2-05 
Cégjegyzékszám: 05-09-000067 
Vezető tisztségviselő:  Juhész Péter ügyvezető 
Email:  juhasz.peter@borsodszer.hu 
 
3. Név: FEDRID Kft. 
Székhely: 3780 Edelény, Tompa Mihály út 2/a. 
Adószám: 14939772-2-05 
Cégjegyzékszám: 05-06-008007 
Vezető tisztségviselő: Fischer Ferdinánd ügyvezető 
Email: fedrid@fedrid.hu 
 
4. Név: KÉPES ÉS TÁRSA Építőipari Kft. 
Székhely: 3780 Edelény, Vörösmarty u. 59. 
Adószám: 12629745-2-05 
Cégjegyzékszám: 05-09-008839 
Vezető tisztségviselő:  Képes László ügyvezető 
Email:  kepesestarsa@gmail.com 
 
5. Név: Takács és Társa Kft. 
Székhely: 3625 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 15. 
Adószám: 11804523-2-05 
Cégjegyzékszám:  05-09-007504 
Vezető tisztségviselő:  KendrovszkiSándor  ügyvezető 
Email:  takacsestarsakft@freemail.hu 
 
 
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 
 


	MEGÁLLAPODÁS
	Megállapodás tárgya:  A 2018. évi használati díj Abod vízi-közmű rendszer (I-42-B-1) és Abod szennyvízrendszer (Sz-57-B-1) fejlesztésekre történő felhasználása
	A használati díj és a tervezett munka összegének különbözetét ivóvíz közmű esetében, későbbi felújításokra kívánjuk felhasználni, a fentebb említett 2011. évi CCIX. törvény 18. §-nak értelmében.
	Az összeállított fejlesztési tervet Víziközmű-szolgáltató az időközben jelentkező jogos, indokolt és teljesíthető műszaki igények figyelembevételével módosíthatja.
	3. Felek a fejlesztések végrehajtásával kapcsolatban az alábbiakat rögzítik:
	a. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás alapján elvégzett beruházások, felújítások és pótlások megvalósítására külön szerződést nem kötnek, azok elszámolása a jelen megállapodásban foglaltaknak megfelelően történik.
	4. Felek kijelentik, hogy a 2018. évben szennyvíz-szolgáltatás vonatkozásában keletkező használati díj összegének beruházásra, felújításokra és pótlásra történő felhasználását a Víziközmű-szolgáltató által elvégzett munkák esetében az alábbiak betartá...
	4.1. Víziközmű-szolgáltató kijelenti, hogy a jelen megállapodás alapján elvégezni kívánt beruházások, felújítások és pótlások megvalósításáról Közműtulajdonosnak a mellékelt levél szerinti írásbeli tájékoztatást küld, amely tartalmazza az elvégzendő m...
	Viziközmű-szolgáltató jogosult a teljesítési határidő előtti teljesítésre is, melyet a Közműtulajdonos elfogad.
	Viziközmű-szolgáltató jogosult a munkavégzés során alvállalkozót igénybe venni. Az alvállalkozók igénybevételéről Közműtulajdonost tájékoztatni köteles.
	Viziközmű-szolgáltató köteles a Közműtulajdonost minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítések vonatkozásában a minőséget, az ütemterv szerinti előrehaladást, a határidők betartását gátolja, illetve veszélyezteti.
	Az értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát és annak várható időtartamát.
	Közműtulajdonos részéről a munka jellegétől függetlenül az alábbi kapcsolattartó személy kerül meghatározására:
	Név:  Rescsánszki Bertalanné polgármester
	Cím:  3753 Abod Magyar út 42.
	Telefonszám: 48/461-201
	Felek megállapodnak, hogy, amennyiben a munka jellege vagy törvényi előírás, műszaki ellenőr bevonását megköveteli, úgy Közműtulajdonos által bevonni kívánt személyről írásban tájékoztatja Viziközmű-szolgáltatót.
	4.2. Felek megállapodnak, hogy a 4.1. pont alapján közölt teljesítési határidő Viziközmű-szolgáltatónak felróható okból bekövetkező késedelmes teljesítés esetén a Viziközmű-szolgáltató által vállalt kötbér mértéke: napi 1 %, de nem haladhatja meg a vá...
	4.3. Viziközmű-szolgáltató a munkát I. o. minőségben köteles elvégezni. Tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket építhet be. Munkáját mindig vonatkozó szab...
	4.4. A munkavégzés során a kivitelezés teljes időtartama alatt a munkaterületen a balesetveszély megelőzéséről a Viziközmű-szolgáltatónak kell gondoskodnia, a betartandó jogszabályok:1993. évi XCIII törvény a munkavédelemről, 1996.évi XXXI. törvény a ...
	4.5. Az elvégzett munkákat követően:
	Viziközmű-szolgáltató a feladatok elvégzését követően vállalja a műszaki átadás-átvételi, valamint a felülvizsgálati eljárások megszervezését.
	Közműtulajdonos a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében tulajdonba vett, felújított eszközöket üzemeltetésre átadja a Viziközmű-szolgáltatónak, és írásban elismeri az elvégzett munka teljesítését.
	Viziközmű-szolgáltató köteles gondoskodni a munkaterületen keletkező törmelék elszállításáról, illetve a munkaterület rendjének és tisztaságának folyamatos biztosításáról. A munkák átadásának időpontjára köteles a munkaterületet megtisztítani, és az o...
	5. Víziközmű-szolgáltató az előre nem tervezhető, üzembiztonsági okokból évközben szükségessé váló, jelen megállapodásban nem szereplő fejlesztésekről, minden esetben tájékoztatja a Közműtulajdonost. Ezen munkák értéke is a használati díj terhére kerü...
	6. Az éves használati díj összege a Víziközmű-szolgáltató és a Közműtulajdonos között érvényben lévő üzemeltetési szerződésben rögzítetteknek megfelelően kerül meghatározásra, és elszámolásra.
	7. A felújítási munkák értékét a Víziközmű-szolgáltató a munka teljesítésekor – a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - kiszámlázza a Közműtulajdonos felé, mely számlák fizetési határideje az ÉRV ZRt. által fizetendő használati díj számlákk...
	Az ÉRV ZRt. által elvégzett fejlesztési munkák költségeit tartalmazó számlák kiegyenlítése a használati díj elszámolás során a Víziközmű-szolgáltató és a Közműtulajdonos között érvényben lévő üzemeltetési szerződésben rögzítettek szerint, kompenzáláss...
	A jelen megállapodás számával ellátott számla és a teljesítési igazolás postázási címe a Megrendelő székhelye.
	8. Felek megállapodnak abban, hogy az ÉRV ZRt. a tárgyévet megelőző évben fel nem használt, valamint a tárgyévi használati díj és az annak terhére elszámolt felújítás, beruházás különbözetét, a fejlesztésre fel nem használt összeget a tárgyévben, ille...
	9. Amennyiben a tervezhető, illetve az előre nem tervezhető és üzembiztonsági okokból évközben szükségessé váló vízi-közmű fejlesztési munkák felmerülése miatt az éves használati díj nem fedezi a szükséges fejlesztések költségeit, úgy érintett felek h...
	10. A megállapodás teljesítéséből eredő bármilyen vitás kérdést a felek tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben a tárgyalás eredményre nem vezet, úgy a felek a vitás ügyek elintézésére hatáskörtől függően kötik ki a Kazincbarcika Járásbírósá...
	A megállapodás módosítására csak írásban, a felek képviseletére jogosult személyek által aláírt okiratban van lehetőség.
	Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó, valamint a vállalkozási szerződésekre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
	11. Megállapodó felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
	Jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány Közműtulajdonost, 2 példány Viziközmű-szolgáltatót illeti meg.
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