
 
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. augusztus 30. 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. A kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések részére biztosított támogatás 
felhasználásáról 

 
2. Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról 
 
3. Az óvodai feladatok ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződésről 
 
 
 
A b o d, 2018. augusztus 30. 
 
 
 
 
        Ambrusics Tibor 
               aljegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 30. 
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: Ambrusics Tibor aljegyző 
  

 
Rescsánszki Bertalanné polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, 
hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 4 fő jelen van.  
 
Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 

 
1. A kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések részére biztosított 

támogatás felhasználásáról 
 

2. Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról 
 

3. Az óvodai feladatok ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződésről 
 

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, a módosítással együtt – 4 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta, a következők szerint: 
 

1. A kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések részére biztosított 
támogatás felhasználásáról 

 
2. Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról 

 
3. Az óvodai feladatok ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződésről 
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Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
A kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések részére biztosított támogatás 
felhasználásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy a rezsicsökkentés második ütemében azok 
a települések, akik korábban a szociális célú tüzelőanyag támogatást kapták, 
lakóingatlanonként 12.000 Ft támogatásban részesültek. A támogatás vonatkozásában a 
kormányhatározat úgy szól, hogy a helyi települési önkormányzatnak valamilyen módon 
ki kell alakítani a felhasználás szabályait. Mivel a kormányhatározat egyrészt 
háztartásokról, másrészt pedig ingatlanokról beszél, állásfoglalást kértek a 
Belügyminisztériumtól arra vonatkozóan, hogy mi van abban az esetben, hogyha egy 
ingatlanban két önálló háztartást vezetnek. Ez esetben a két háztartás önállóan 
részesíthető 12.000-12.000 Ft-ban, vagy a 12.000 Ft megosztható-e, hogy 6.000-6.000 
Ft. A napokban érkezett meg a minisztériumnak az állásfoglalása, ami azt tartalmazza 
többek között, hogy ingatlanonként lehet és csak egyszer 12.000 Ft. Tehát, ahol két 
háztartás van, a képviselő-testületnek kell eldöntenie azt, hogy a két háztartásból 
melyiknek adja oda a 12.000,- Ft-ot. Erre vonatkozóan több módszer alakult ki, az egyik 
módszer az lehet, hogy a két háztartás közül annak a háztartásnak adja a 12.000 Ft-ot, 
ahol olyan személynek adja, aki tulajdonos is. Ezt a pénzt fel kell használni szeptember 
30-ig. Szakácsiban pl. érkezési sorrendet alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy adott 
település X-szer 12.000 Ft-ot kapott, akkor az azt meghaladó kérelmeket már 
elutasítják. Gyakorlatilag az abodi rendelet-tervezet is ezt tartalmazza, hogy ahol egy 
ingatlanban két háztartást vezetnek, csak egy támogatható. A másik dolog, amit a 
kormányhatározat előír, az a tényleges itt lakás, nem elég az, hogy állandó lakhellyel 
rendelkezzen, hanem ténylegesen itt is lakik. Két verzió volt, az egyik az, hogy a 
képviselő-testület hivatalból állapítsa meg ezt, de ezt azért vetették el, mert az 
igénylőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy hozzájárul ahhoz, hogy személyes 
adatait kezeljék. Ezt a kérelmet a rendelet mellékleteként becsatolták, mely 
nyomtatványból lehet látni, hogy a támogatás nem jövedelemfüggő, tehát a támogatás 
összegénél a jövedelmi viszonyokat nem kell figyelembe venni. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester elmondja, hogy Abodon is van olyan ingatlan, 
ahol két család lakik, de elfogadja, hogy az kaphatja meg a támogatást, akinek a nevén 
van az ingatlan. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Ha van olyan tulajdonos, aki kiadta a lakóingatlanát 
albérletbe, akkor az albérlő is kaphat. A tulajdonost csak ott emelték ki, ahol egy 
ingatlanon belül két háztartás van és kérdésként vetődik fel, hogy melyiknek adják, 
akkor azt célszerű előnybe részesíteni, aki tulajdonos is. Ez lehet egy kiválasztási alap, 
de ez csak egy javaslat, hogy meg tudják indokolni, hogy miért nem ő kapott, hanem 
azért, hogy a képviselő-testület olyan álláspontot alakított ki, hogy az kapja, aki 
tulajdonos, hogy saját döntését tudja védeni. 
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Rescsánszki Bertalanné polgármester: Van olyan eset is, ahol több tulajdonos van. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Ilyen esetben azt vegyék alapul, aki nagyobb tulajdoni 
hányaddal rendelkezik. Ha mind a két fél tulajdonos és egyenlő arányban, itt jön az, 
hogy az kapja meg a támogatást, aki előbb beadta a kérelmét. Amikor a kérelmek 
beérkeztek, elkészítik az előterjesztést és a testület dönt benne. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely 
szerint a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel további kérdés, vélemény nem volt – 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 alábbi rendeletét: 
 

 
Abod KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
8/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelete 

 
a kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések részére biztosított 

támogatás felhasználásáról 
 

 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási 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 Bizottság véleményének kikérésével, és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8/a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 

 
1. § E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése 

érdekében szabályozza a kiépített gázhálózattal nem rendelkező Abod település 
esetében a téli rezsicsökkentést könnyítő pénzügyi támogatás elosztásának 
módját a támogatási összeg lakóssághoz történő eljuttatásának feltételeit a 
helyi viszonyok figyelembevételével. 

 
2. §  E rendeletet kell alkalmazni Abod község közigazgatási területén bejelentett 

állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre, akik Abod 
Község területén ténylegesen életvitelszerűen élnek. 

 
3. § E rendeletben szabályozott pénzbeli támogatásra vonatkozó igényt az 1. 

melléklet szerinti kérelmen kell benyújtani, a döntés meghozatala előtt a 
bejegyzett állandó lakóhely vagy tartózkodási hely bejegyzését a 
lakcímnyilvántartásból ellenőrizni kell. 



 5 

 
4.§ A támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani úgy, 

hogy az a közös háztartásban élő családban csak egy személy részére adható. 
 
5.§  (1) Egy lakcímen lévő több háztartás esetén a támogatás csak egy háztartás 

részére állapítható meg. 
 

(2) A támogatást annak a személynek kell megállapítani, ahol a 
rendeltetésszerű felhasználás a leginkább biztosított. 

 
(3) A támogatás összege lakott ingatlanonként 12.000 Ft. 
 

(4) A (3) bekezdés szerinti összeg a támogatott részére készpénzben fizethető ki. 
 

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

 
 

Dr.VártásJózsef                            Rescsánszki Bertalanné 
        jegyző                                            polgármester 

 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 

Ez a rendelet Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
szóló2/2018(II.13) önkormányzati rendelet 40.§ (1) bekezdése szerint az 
Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2018. augusztus 30. napján 
kihirdetésre került. 

 
Dr. Vártás József 

                       jegyző 
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2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság véleményét, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
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  
                      46/2018.(VIII.30.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 

jóváhagyásáról 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Abod 

község víziközmű-hálózatára (ivóvíz és szennyvízhálózat) 
vonatkozó 2019-2033. évekre kiterjedő ÉRV ZRt. által elkészített 
Gördülő Fejlesztési Tervet és Beruházási Tervet a határozat 
mellékleteként elfogadja és megbízza az üzemeltetőt, hogy azt a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé benyújtsa. 

 
2. Az eljárás során előírásra kerülő díj megfizetése a vízi-közmű 

bérleti-és használati díjakból befolyó összegből kerül biztosításra. 
 
Határidő: 2018.08.30. 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: Osztályok, ÉRV Zrt. 
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1.sz. melléklet a 46/2018.(VIII.30.) határozathoz 

Tervezett 
nettó költség

1 Kútszivattyú beszerzése nem
Abod Község 

Önkormányzata
300 Forráshiány 2020 2020 x

2 Távfelügyelet kiépítése nem
Abod Község 

Önkormányzata
3 000 Forrás hiány 2026 2026 x

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a teljes 

ütem tekintetében [eFt]

I. ütem 0 0

II. ütem 300 0

III. ütem 3 000 0

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) Rövid

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás 
megnevezése***

Megvalósítás várható időtartama
Fontossági 

sorrend
Beruházás megnevezése

Vízjogi engedély köteles-e a 
beruházás

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Közép Hosszú

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
ÉRV ZRt.

11-10357-1-001-00-01

Tervezett időtáv ****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Kezdés Befejezés

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Abod Község Önkormányzata

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
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2.sz. melléklet a 46/2018.(VIII.30.) határozathoz 
 
 

Tervezett 
nettó költség

1 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem
Abod Község 

Önkormányzata
116 Használati díj 2019 január 2019 december x

2 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem
Abod Község 

Önkormányzata
464 Használati díj 2020 2023 x

3 Altalaj tűzcsap cseréje föld felettire nem
Abod Község 

Önkormányzata
740 Forráshiány 2020 2023 x

4 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem
Abod Község 

Önkormányzata
1 160 Használati díj 2024 2033 x

5 Altalaj tűzcsap cseréje föld felettire nem
Abod Község 

Önkormányzata
3 700 Forráshiány 2024 2029 x

6 Vas mangántalanító berendezés cseréje nem
Abod Község 

Önkormányzata
7 900 Forrás hiány 2026 2026 x

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a teljes 

ütem tekintetében [eFt]

I. ütem 116 116

II. ütem 1 204 464

III. ütem 12 760 1 160

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) Rövid

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás 
megnevezése***

Megvalósítás várható időtartama
Fontossági 

sorrend
Felújítás és pótlás megnevezése

Vízjogi engedély köteles-e a 
felújítás, pótlás

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Közép Hosszú

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
ÉRV ZRt.

11-10357-1-001-00-01

Tervezett időtáv ****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Kezdés Befejezés

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
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3.sz. melléklet a 46/2018.(VIII.30.) határozathoz 

 

Tervezett 
nettó költség

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a teljes 

ütem tekintetében [eFt]

I. ütem 0 0

II. ütem 0 0

III. ütem 0 0

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Közép Hosszú

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
ÉRV ZRt.

21-10357-1-001-00-15

Tervezett időtáv ****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Kezdés Befejezés

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Abod Község Önkormányzata

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) Rövid

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás 
megnevezése***

Megvalósítás várható időtartama
Fontossági 

sorrend
Beruházás megnevezése

Vízjogi engedély köteles-e a 
beruházás

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése
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4.sz. melléklet a 46/2018.(VIII.30.) határozathoz  

Tervezett 
nettó költség

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem
Abod Község 

Önkormányzata
128 használati díj 2019. január 2019. december x

2. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem
Abod Község 

Önkormányzata
512 használati díj 2020 2023 x

3.
Szennyvíz csatorna akna födémjének cseréje 
keretettel és fedlappal együtt

nem
Abod Község 

Önkormányzata
300 forráshiány 2020 2020 x

4.
Szennyvíztelepi légbefúvó kompresszorok 
felújítása

nem
Abod Község 

Önkormányzata
400 forráshiány 2020 2021 x

5. Végátemelő villamos felújítása nem
Abod Község 

Önkormányzata
800 forráshiány 2022 2022 x

6. Önkormányzat előtti átemelő villamos felújítása nem
Abod Község 

Önkormányzata
800 forráshiány 2023 2023 x

7. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem
Abod Község 

Önkormányzata
1 280 használati díj 2024 2033 x

8. Végátemelő gépészeti felújítása nem
Abod Község 

Önkormányzata
1 600 forráshiány 2024 2024 x

9. Önkormányzat előtti átemelő gépészeti felújítása nem
Abod Község 

Önkormányzata
1 600 forráshiány 2025 2025 x

10. Szennyvíztelep villamos felújítása nem
Abod Község 

Önkormányzata
1 000 forráshiány 2026 2029 x

11. Szennyvízátemelők villamos felújítása nem
Abod Község 

Önkormányzata
1 600 forráshiány 2029 2032 x

12. Szennyvíztelep gépészeti  felújítása nem
Abod Község 

Önkormányzata
1 750 forráshiány 2029 2033 x

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a teljes 

ütem tekintetében [eFt]

I. ütem 128 128

II. ütem 2 812 512

III. ütem 8 830 1 280

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Közép Hosszú

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
ÉRV ZRt.

21-10357-1-001-00-15

Tervezett időtáv ****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Kezdés Befejezés

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) Rövid

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás 
megnevezése***

Megvalósítás várható időtartama
Fontossági 

sorrend
Felújítás és pótlás megnevezése

Vízjogi engedély köteles-e a 
felújítás, pótlás

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése
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5. melléklet  
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6. melléklet  
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7. melléklet  
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8. melléklet  
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9. melléklet  
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10. melléklet  
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11. melléklet 
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12. melléklet  
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13. melléklet 
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14. melléklet  
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15. melléklet  
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16. melléklet  
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17. melléklet  
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18. melléklet az előterjesztéshez 
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19. melléklet az előterjesztéshez 
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20. melléklet  
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3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az óvodai feladatok ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződésről 
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 a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 
 
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  
                      47/2018.(VIII.30.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Az óvodai feladatok ellátásáról szóló feladat-ellátási 

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

Edelény Város Önkormányzatánál az óvodai feladatok ellátására 
kötött feladat-ellátási szerződés 2018.08.31. hatállyal, közös 
megegyezéssel történő megszüntetését. 

2. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a feladat-ellátási szerződés megszüntetésére 
vonatkozó megállapodás aláírására. 

3. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Abod 
településen lakóhellyel rendelkező óvodás korú gyermekek 
óvodai nevelésben történő ellátását 2018. szeptember 1. 
napjától Balajt Község Önkormányzatával kötendő, a határozat 
1. melléklet szerinti feladat-ellátási szerződés alapján biztosítja. 

4. Képviselő-testület az óvodai feladatok ellátásról szóló „Feladat-
ellátási Szerződés”-t jóváhagyja.  
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5. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Balajt Község 
Önkormányzatával kötendő feladat-ellátási szerződés aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. augusztus 31. 

 
 

1. melléklet a 47/2018. (VIII. 30.) határozathoz 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
Óvodai feladatok ellátására 

 
amely létrejött 
 
Abod Község Önkormányzata, székhelye: 3753 Abod, Magyar út 42., adószáma: 
15548122-1-05 (a továbbiakban: megbízó önkormányzat) képviseletében Rescsánszki 
Bertalanné polgármester; 
 
Balajt Község Önkormányzata, székhelye: 3780 Balajt, Fő út 55., adószáma: 
15548689-2-05 (a továbbiakban: megbízott önkormányzat) képviseletében Szabó 
Zoltán polgármester között, (továbbiakban együtt: felek) az alulírott napon és helyen, 
az alábbi feltételek mellett: 
 
1. Felek megállapodnak abban, hogy megbízó önkormányzat a Magyarország helyi 

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

2. A megbízó önkormányzat közigazgatási területéről az óvodás korú gyermekeket a 
megbízott által fenntartott Balajti Óvoda (3780 Balajt, Fő út 2.), - mint kötelező 
felvételt nyújtó köznevelési intézmény - az alapító okiratban meghatározott 
létszámkerete terhére felveszi, és óvodai nevelésben részesíti. 
 

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

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

5. A megbízó önkormányzat az e szerződés szerinti feladat ellátásáért a megbízott 
önkormányzat által fenntartott óvodába járó gyermek után, az egy óvodásra jutó, 
állami forrással és étkezési költségtérítéssel nem fedezett tervezett működési 
kiadásokra hozzájárulást nem fizet. Felek a fizetendő hozzájárulás mértékéről 
minden év költségvetésének elfogadásáig egyeztetést folytatnak. 
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6. A nevelési évben Abod település közigazgatási területéről beiratkozott 
gyermekek számáról, adatairól a megbízó önkormányzat tárgyév május 15-ig 
tájékoztatást kap. 
 

7. A megbízó önkormányzat tárgyév február 15-ig jogosult tájékoztatásra az óvodai 
nevelésre (valamint az egy gyermekre) jutó állami forrás összegéről, a tényleges 
bekerülési költségekről. 
 

8. Felek megállapodnak, hogy a gyermekek étkeztetése után járó állami támogatás 
igénylésére a megbízott Önkormányzat jogosult. 

 
9. Megbízó önkormányzat tudomásul veszi, hogy a feladat ellátására szolgáló 

valamennyi ingó és ingatlanvagyon megbízott önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában áll, így arra vonatkozóan megbízó önkormányzat igényt nem 
támaszthat. 

 
10. Megbízó önkormányzat tudomásul veszi, hogy megbízott önkormányzat az 

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

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

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

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

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

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

        Szabó Zoltán    Rescsánszki Bertalanné 
polgármester        polgármester 

 
Ellenjegyezte: Ellenjegyezte: 

 
…………………………………… 

 
…………………………………… 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna 
Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyzője 
 

Dr. Vártás József 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyzője 
 

…………………………………… …………………………………… 
 

Pénzügyi ellenjegyző 
Száz Attiláné 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
Pénzügyi Osztály vezetője 
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Napirend után Berkesi László Miklós képviselő arról szól, hogy a Kossuth utca 12. 
szám alatti tulajdonosa hétvégi háznak használja az ingatlant, az utóbbi években 
maximum egy hetet tölt itt, s közvetlen a kerítés vonalába lett valamikor a szibériai 
szilfa ültetve, ő hozta neki, azóta sövénynek vágja kb. 2,5 m magasságig, egy ideig ő is 
így kezelte. Körülbelül 6-8 éve elengedte, és 15-16 méterre felnyúlt a kerítés vonalában. 
Mivel neki eredeti végzettsége erdész, mindig azt mondta, hogy tavasszal, ősszel ne 
csonkítsanak, ő nem csonkít, előtte meg azt mondja, hogy majd tavasszal. Ez megy 
évek óta. Nála üres a portának egy része, kelet felé nyúlnak fel a fák. Eddig nem 
nagyon zavarták, de neki 4 méterre van az ipari épület, amit súrol a fa. Tavasszal 
megint megígérte, hogy ősszel meg fogja kurtítani, amiben nem nagyon bízik, viszont 
az a kellemetlen, hogy ami az ingatlan mellett volt épület, az önkormányzati ingatlan 
volt, amit eladtak, és az új tulajdonosok komoly terveket gondolnak arra a portára, és 
náluk is már 4-5 méterre már bent vannak a fák. Az a kérdése, hogy fel lehet-e szólítani 
az illetőt, hogy november 30-ig nyesse meg, mert a két szomszédot zavarja. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Igen, levélben meg fogják keresni. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester, - mivel más hozzászólás, javaslat nem 
hangzott el, - megköszönte a képviselő-testület megjelenését és az ülést bezárta.  

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Ambrusics Tibor  Rescsánszki Bertalanné 
         aljegyző      polgármester 
 
 


