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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. augusztus 1. 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. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról 

 
2. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról 
 
3. Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásra történő meghirdetéséről 
 
4. Döntés 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 eljárásának 
eredményéről 

 
 
 
 
A b o d, 2018. augusztus 1. 
 
 
 
 
        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. augusztus 1. 

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  

     Berkesi László Miklós képviselő 
    Bartus Gábor 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.  
 
Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 

 
1. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek 

módosításáról 
 

2. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról 
 

3. Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásra történő meghirdetéséről 
 

4. Döntés 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 eljárásának 
eredményéről 

 
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. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait – 4 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, a 
következők szerint: 
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1. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról 

 
2. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról 

 
3. Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásra történő meghirdetéséről 

 
4. Döntés 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 eljárásának 
eredményéről 

 
 
 
Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy ebben az évben teljeskörűen 
bevezetésre kerül az elektronikus ügyintézés a közigazgatásban, így az önkormányzat 
igazgatási területén is meg kell teremteni annak a lehetőségét, illetve az önkormányzati 
rendeletekben lefektetett szabályait, hogyha akár egy magánszemély szociális kérelmet 
akar előterjeszteni, akkor ezt is megtehesse. Ezért készítették el ezt a „saláta” 
rendeletet,  az önkormányzati rendeleteket átvizsgálva igyekeztek átvezetni a módosítás 
során, hogy bárki tudjon elektronikusan ügyet intézni Abod esetében is. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel kérdés, vélemény nem lévén – a 
rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 4 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta következő rendeletét:  
 
 
 
 
 
 



 4 

 
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
7/2018. (VIII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes önkormányzati 

rendeletek módosításáról 
 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
az 1. alcím tekintetében a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 
21/A. § (2) bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 2/2018. (II.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság 
véleményének kikérésével, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, 
a 2. alcím tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Abod 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 2/2018. (II.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2 pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
 
a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (II.13.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklet 1.2 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi 
Bizottság véleményének kikérésével, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésnek 8a. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, 
 
a 4. alcím tekintetében az anyakönyvi igazgatásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-
ában kapott felhatalmazás alapján, Abod Község Önkormányzat Képviselő- 
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (II.13.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2 pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, az anyakönyvi 
igazgatásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1) bekezdés és a 33. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,  
 
az 5. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (II.13.) önkormányzati rendelet 
1. melléklet 1.2 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi 
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Bizottság véleményének kikérésével, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, 
 
a 6. alcím tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. 
§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Abod Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (II.13.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2 pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, Magyarország helyi 
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: 
 
 

1. A talajterhelési díjról szóló 6/2013. (IV.22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
1. § 

 
A talajterhelési díjról szóló 6/2013.(IV.22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségről évente a Ktd. 21/A. § (1) bekezdésében 
meghatározott határidőig bevallást, illetve a szennyvízhálózatra történő 
rácsatlakozást követő 30 napon belül záró bevallást tesz az 1. melléklet szerinti 
nyomtatványon, az abban feltüntetett adatokkal. A 2012. évről szóló bevallást a 2. 
melléklet szerinti nyomtatványon kell teljesíteni. A bevallás a rendelet mellékletét 
képező nyomtatvány mellett az önkormányzati adóhatóság által rendszeresíthető 
bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII.31.) PM 
rendelet 9. melléklete szerinti tartalmú nyomtatványon is teljesíthető. A talajterhelési 
díjat a kibocsátónak írásban, vagy az elektronikus ügyintézés és bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben 
meghatározott elektronikus úton kell bevallani.” 
 
 

2. A közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a 
közterület névtáblák és házszámtáblák elhelyezéséről szóló 

6/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2. § 

A közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a közterület 
névtáblák és házszámtáblák elhelyezéséről szóló 6/2014.(VIII.29.) önkormányzati 
rendelet 1.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. § Abod Község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot 
megállapítani, a korábban megállapított közterületet és házszámot megváltoztatni 
csak e rendelet szabályai szerint lehet. A közterületek elnevezésére, illetve annak 
megváltoztatására irányuló eljárás írásban, vagy az elektronikus és bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben 
meghatározott elektronikus úton benyújtott kérelemre, vagy hivatalból indulhat.” 
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3. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális gyermekjóléti ellátásokról 

szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3.§ 

A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. § A szociális és gyermekjóléti ellátások iránti kérelmet – e rendeletben előírt 
egyéb rendelkezés hiányában – egész évben írásban, vagy az elektronikus 
ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvényben meghatározott elektronikus úton lehet benyújtani. A személyes 
gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások iránti kérelmet a korábbiakban 
leírt módon az intézményvezetőnél kell benyújtani.” 

 

4. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 

4/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

4. § 

A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 4/2017. (V.10.) önkormányzati 
rendelet 4. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A hivatali helyiségen kívül, vagy munkaidőn túl történő házasságkötést az 1. és 
2. melléklet szerinti nyomtatványon kell kérelmezni a házasságkötésre vonatkozó 
bejelentkezéskor. A kérelmet írásban, vagy az elektronikus ügyintézés és bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben 
meghatározott elektronikus úton lehet benyújtani.” 
 

5. A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 10/2017. 
(XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

5. § 

A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 10/2017. (XI.20.) 
önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, melyet az 1. melléklet 
szerinti nyomtatványon kell benyújtani, vagy az elektronikus ügyintézés és bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben 
meghatározott elektronikus úton lehet benyújtani.” 

 

6. A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 11/2017. (XI.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

6. § 

A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 11/2017. (XI.20.) önkormányzati 
rendelet 10. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(2) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez az 1. 
melléklet szerinti kérelem, valamint a településfejlesztési koncepcióról az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a területrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Korm. 
rendelet 26/B. (3) bekezdése szerinti építészeti – műszaki terv benyújtásával indul, 
melyet írásban, vagy az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton 
lehet benyújtani.” 

 

7. Záró rendelkezés 

7. § 

Ez a Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

  Dr. Vártás József    Rescsánszki Bertalanné 
   jegyző            polgármester 

 

Kihirdetési záradék: 

Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
2/2018. (II.13.) önkormányzati rendelet 40. § (1) szerint az önkormányzat 
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2018. augusztus 1. napon kihirdetésre került. 

 

       Dr. Vártás József 
                          jegyző 

 

2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy az előző évekhez kapcsolódóan ismét kiírásra 
került a szociális célú tüzelőanyag pályázat. A számokat megismerve elmondható, hogy 
a tavalyihoz hasonló a helyzet, és akár tűzifát akarnának vásárolni nagyon sok pénzt 
kellene hozzátenni. Azt látják, hogy a szén az a tüzelőfajta, amit ebből a támogatásból 
be tudnak szerezni. A támogatás kizárólag szenet, vagy tűzifát enged, más fajtát, mint 
pl. brikettet nem. Jelenleg az igénylés benyújtásáról van szó, az előző évihez hasonlóan 
a bírálat után derül ki, hogy pontosan milyen keretösszeggel fogják megkapni ezt a 
támogatást. 
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Rescsánszki Bertalanné polgármester- mivel kérdés, vélemény nem lévén – 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 a következő 
határozatát: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                      39/2018.(VIII.01.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

    támogatásról 
 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) megtárgyalta a Szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről szóló 
előterjesztést és a következő döntést hozta: 

 
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) pályázatot nyújt be a 
belügyminiszter által meghirdetett települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatás igénylése tárgyú felhívásra. 

 
2. A Képviselő-testület szénvásárlásához kapcsolódó támogatás 

igénylésére nyújtja be pályázatát, a maximálisan igényelhető 
168 q mennyiségre, melyhez az 500 Ft q + Áfa, összesen 106.680 
Ft önerőt a 2018. évi költségvetés települési önkormányzatok 
szociális feladatainak támogatása előirányzat terhére biztosítja. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

aláírására, és vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban 
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.  

 
            Határidő: pályázat elektronikus rögzítése: 2018. augusztus 31. 

          pályázat papír alapon beadása: 2018. szeptember 3. 
            Felelős:   polgármester 
            Értesül:   polgármester, osztályok 
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3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásra történő meghirdetéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy azért készült ez az előterjesztés, mert 2016 
óta pályáznak több dologra, többek között erre a vidékfejlesztési pályázatra is. Az elmúlt 
években jelentősen csökkent annak a támogatásnak az összege, amelyet a helyi 
vállalkozásoktól kaptak, ugyanakkor meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a 
saját bevételeik növekedjenek akár a fejlesztésekhez kapcsolódóan is. 
Azért készült az előterjesztés, hogy meghirdessék bérbeadásra a Magyar úton lévő, 208 
hrsz-ú ingatlant, ami központi helyen van, és remélhetőleg lesz rá bérbevevő is, és 
ennek bevétele a fejlesztés önerejét szolgálná. 2016-ban, amikor pályáztak, sokkal több 
támogatást kaptak, és mivel a képviselő-testület korábban úgy döntött, hogy nem kíván 
iparűzési adót kivetni, ezért muszáj más bevételhez jutni, egyik lehetőség a bérbeadás. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel kérdés, vélemény nem lévén – 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 alábbi 
határozatát: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                      40/2018.(VIII.01.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásra történő 

meghirdetéséről 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásra történő 
meghirdetéséről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 

1. Abod Község Önkormányzata elrendeli az önkormányzat 
tulajdonát képező, Abod belterület 208 hrsz-ú, 
természetben Abod, Magyar út 24. szám alatti ingatlan 
bérbeadásra történő meghirdetését. 

2. Az ingatlan bérbeadására az alábbi felhívást kell közzétenni 
Abod Község Önkormányzata hirdetőtábláján.  
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FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA 
 

Abod Község Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson 2023. 
augusztus 31-ig tartó, öt éves határozott időtartamra, bérbeadásra 
meghirdeti a tulajdonát képező, Abod belterület 208 hrsz-ú, 
természetben Abod, Magyar út 24. szám alatt található, 829 m2 
területű ingatlant. 

A versenytárgyaláson bárki részt vehet, aki az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal pénztárában legkésőbb 2018. augusztus 
7-én 9.00 óráig letétbe helyez 135.000,-Ft (azaz: 
egyszázharmincötezer forint) licitálási biztosítékot, amely a 
nyertes pályázónál a bérleti díjba beszámít. Az ingatlan bérleti jogát 
az nyeri el, aki vállalja a legmagasabb összegű bérleti díj 
megfizetését. 

A versenytárgyalás során előnyt élvez az a licitáló, aki vállalja, hogy 
a bérleti díjat egy összegben kiegyenlíti. 

Kikiáltási ár: 45.000,-Ft / hó (azaz negyvenötezer 
forint/hó) 

Licitlépcső: 5.000,-Ft (azaz: ötezer forint) 

Az ingatlan helyszínen történő megtekintésének időpontja: 
2018. augusztus 1. – 2018. augusztus 7. napjain, 
hétköznapokon. 

Licittárgyalás időpontja: 2018. augusztus 7-én 10.00 óra. 

Helye: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
tanácskozóterme (Edelény, István király útja 52.) 

A versenytárgyalást a jegyző vezeti. 

Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban további felvilágosítást 
ad: Berkő Péter vagyongazdálkodási ügyintéző (tel: 48/524-
100/123 mellék, Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal, Pénzügyi 
Osztály, 3780 Edelény, István király útja 52.) 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés aláírására. 

Határidő: meghirdetés: azonnal; versenytárgyalás: 2018. 08. 07.; 
szerződéskötés: 2018. 08. 22. 

Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: osztályok, ügyvéd 
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4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Döntés 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 eljárásának eredményéről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy másfél hónappal ezelőtt döntött a képviselő-
testület a közbeszerzési eljárás megindításáról. A közbeszerzési eljárás lefolytatásra 
került, a felkért gazdasági szereplők közül két cég tett ajánlatot. Az előterjesztésben 
részletezettek szerint az egyik a Takács és Társa Kft., a másik a Képes és Társa Kft., 
ugyanakkor a Takács és Társa Kft. ajánlatában 6 hónap jótállást jelölt meg, mely nem 
elégséges, a felhívás szerint 36 hónapot kértek minimum megajánlani, melynek az 
emeléséhez többletpontot társítottak. A nyertes ajánlattevő 48 hónapot vállalt a teljes 
beruházásra. Gyakorlatilag egyetlen egy érvényes ajánlat van. Pozitív döntés esetén a 
képviselő-testület a közbeszerzést le tudja zárni, és a 7. napon szerződést is tudna kötni a 
kivitelezővel, melyet követően azonnal megindulhat a beruházás, és meg is kell indulnia, 
mert legkésőbb augusztus 17-ig kifizetési kérelmet kell benyújtaniuk 6 millió forintra 
vonatkozóan. Ez közös pályázat a Magyarország Peremkerületeinek Fejlesztéséért 
Alapítvánnyal, ami többletpontot jelentett a pályázatnál, az Alapítvány a ráeső önerőt 
vállalja, továbbá a műszaki tartalmat, az épületek napelemes rendszerének kiépítését. Azt 
is hozzá kell tenni, hogy amennyiben megvalósul ez a beruházás, a fenntartási idő végén 
nyilatkozik, hogy ingyenesen az önkormányzat tulajdonába kerül a napelemes rendszer. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester- mivel kérdés, vélemény nem lévén – 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 alábbi 
határozatát: 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                      41/2018.(VIII.01.) H A T Á R O Z A T A 

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

1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
115. § szerinti eljárás szabályai szerint indult - az alábbi ingatlanokat 
érintő- „Építési munkák Abod Község Önkormányzata részére” tárgyú 
közbeszerzési eljárás értékelése során született döntési javaslatot a 
határozat mellékleteként jóváhagyja. 

2. A beruházás megvalósítási helyszínei: 

a) Közösségi ház (3753 Abod, Magyar u. 3. hrsz. 232),  
b) Községháza (3753 Abod, Magyar u. 42. hrsz. 212),  
c) Többfunkciós közösségi ház (3753 Abod, Magyar út 40. hrsz. 

207/1.) 

3. A Képviselőtestület tagjai a határozathozatal során kijelentik, hogy a 
Kbt.-ben részletezett összeférhetetlenségi körülmények velük 
kapcsolatban nem állnak fenn. Nyilatkoznak, hogy nem áll fenn olyan 
ok, ami miatt a funkcióiknak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására nem 
lennének képesek, így különösen nem áll fenn gazdasági érdek vagy 
az eljárásban résztvevő gazdasági szereplővel fennálló más közös 
érdek, ami a fentieket sértené. Nyilatkoznak, hogy az eljárásba bevont 
személyként való közreműködésük a verseny tisztaságának sérelmét 
nem eredményezheti. Nyilatkoznak, hogy az előírt titoktartási 
kötelezettségüknek eleget tesznek. Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a közbeszerzési eljárás megindítására és 
lebonyolítására, valamint eredményes eljárás esetén a beruházás 
megvalósítására. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kivitelezési 
szerződés megkötésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül: osztályok, közbeszerzési tanácsadó 
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Melléklet a 41/ 2018.(VIII.01.) határozathoz 
 

Döntés az eljárás eredményéről 
 
Abod Község Önkormányzata és a Magyarország Peremterületeinek Fejlesztéséért 
Alapítvány ajánlatkérő „Építési munkák Abod Község Önkormányzata részére” tárgyú 
közbeszerzési eljárása során beérkezett ajánlatok értékelése során a bíráló bizottság 
2018. augusztus 1. napján született döntési javaslatát jóváhagyom, az ott leírtakkal 
mindenben egyetértve.  
 

- az eljárást valamennyi részben eredményesnek nyilvánítom,  
 

- a Takács és Társa Kft. ajánlatát az eljárás valamennyi részében érvénytelenné 
nyilvánítom a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, 
 

- az eljárásnyertesként az 1. részben a Képes és Társa Kft. ajánlattevőt jelölöm 
meg nettó 40.894.231.- HUF ajánlati árral, valamint 48 hónap jótállással, illetve 
a teljesítésbe bevonni tervezett műszaki szakember MV-É jogosultság 
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idején felüli többlet 60 hónapos 
tapasztalattal, 
 

- az eljárásnyertesként az 2. részben a Képes és Társa Kft. ajánlattevőt jelölöm 
meg nettó 40.885.161.- HUF ajánlati árral, valamint 48 hónap jótállással, illetve 
a teljesítésbe bevonni tervezett műszaki szakember MV-É jogosultság 
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idején felüli többlet 60 hónapos 
tapasztalattal, 

 
- az eljárásnyertesként az 3. részben a Képes és Társa Kft. ajánlattevőt jelölöm 

meg nettó 23.659.269.-HUF ajánlati árral, valamint 48 hónap jótállással, illetve a 
teljesítésbe bevonni tervezett műszaki szakember MV-É jogosultság 
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idején felüli többlet 60 hónapos 
tapasztalattal. 

 
Kijelentem, hogy a Kbt. 24. §-ában részletezett összeférhetetlenségi körülmények 
nem állnak fenn. Nyilatkozom, hogy nem áll fenn olyan ok, ami miatt a funkcióm 
pártatlan és tárgyilagos gyakorlására nem lennék képes, így különösen nem áll fenn 
gazdasági érdek vagy az eljárásban résztvevő gazdasági szereplővel fennálló más 
közös érdek, ami a fentieket sértené. Nyilatkozom, hogy az eljárásba bevont 
személyként való közreműködésem a verseny tisztaságának sérelmét nem 
eredményezheti. Nyilatkozom, hogy az előírt titoktartási kötelezettségnek eleget 
teszek. 
 
Abod, 2018. augusztus 1. 
 

Abod Község 
Önkormányzata 

Magyarország Peremterületeinek 
Fejlesztéséért Alapítvány 

Rescsánszki Bertalanné 
polgármester 

Dr. Guba Zoltán 
a kuratórium elnöke 
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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. 
 
 
 
 

Dr.Vártás József  Rescsánszki Bertalanné 
         jegyző    polgármester 
 


