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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2019. november 20. napján 

az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal  
Abodi Kirendeltségén (3753 Abod, Magyar út 42.)  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 20. 
napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén (3753 
Abod, Magyar út 42.) megtartott közmeghallgatásról  

 
Jelen vannak: Rescsánszki Bertalanné  polgármester 

 Bartus Gábor képviselő 
 Berkesi László Miklós képviselő 
 Ferencsik István képviselő 
 Nagy Istvánné képviselő 

 
Tanácskozási joggal jelen vannak:  Ambrusics Tibor aljegyző 
  dr.Bakó Annamária jogi ügyintéző 
     
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, 
hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 3 fő jelen van. 
  
Elmondja, hogy az önkormányzati törvény értelmében minden önkormányzat képviselő-
testületének évente egyszer közmeghallgatást kell tartania.  
 
Néhány dolgot elmondana a fejlesztésekről, illetve, amit megpályáztak, illetve amit 
szeretnének az elkövetkezendő öt évben megvalósítani. A buszmegálló a jövő tavasszal 
fog megépülni, amit egy kicsit odébb toltak, mert a felújítások miatt az önerőre szükség 
volt. Járdákat, utakat szeretnének még felújítani, van beadva pályázatuk a Magyar útra 
és a Petőfi út egy szakaszára. A ravatalozóra is be lett adva a pályázatuk, de sajnos 
arról kaptak tájékoztatást, hogy tartalékba lettek téve, mert annyira kevés összeget 
adott a kormány erre a célra, hogy alig jutott valakinek. Ha újból kijön a pályázat, akkor 
előbbre teszik azokat az önkormányzatokat, akik már pályáztak. A maximum 5 millió 
forint volt, ennyire pályáztak, szeretnék az előtetőt felújítani és a ravatalozót, de ez 
most sajnos nem jött össze. Ez a felújítás a „Magyar faluprogram” keretében valósult 
volna meg. Nyertek egy útpályázatot Királykút felé lévő útra, ez is a „Magyar 
faluprogram”-ban van, 30 millió forint volt a maximálisan pályázható összeg, ezt 
megkapták, de tudják, hogy útra nem valami sok, de ennek is nagyon örülnek, 900 m 
utat lehet felújítani a galvácsi elágazástól a királykúti keresztig. Vannak még olyan 
útjaik, amik még ne kaptak aszfaltot, a Magyar út egy része, és van még egy névtelen 
utca, ezekre is megpróbálnak pályázni, hogy lenne mindenütt a faluban aszfaltos út. Ha 
lesz jövőre lehetőség pályázni csapadékvíz-elevezetésre, akkor arra is szeretnének 
pályázni. Nagyon szeretné, ha gázvezeték kiépítésére lenne lehetőség, ha lesz, 
megpályázzák. Nyertek pályázatot orvosi eszközökre, berendezésekre 3 millió forintot. A 
beszerzés folyamatban van, így fel lesz szerelve új eszközökkel az orvosi rendelőjük. 
Kulturális terekre nyertek 5 millió forintot, melyet a jövő évben fognak beszerezni, ami 
azt jelenti, hogy 1,7 millió forintot használhatnak fel programokra, fognak tudni 
vásárolni mobilszínpadot, új székeket, hangfal, stb. Tovább fogják folytatni a 
mezőgazdasági startmunkát, azt amit megkezdtek; a sertéstartást, tyúktartást.  
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A kertészeti résznél még nem látják, hogy mennyi dolgozójuk lesz, de szeretnének 
továbbra is zöldségeket termeszteni, ami az idén kifogott a dolgozókon, mert nehéz volt 
a földet művelni. Gondolkodtak egy új dologban, most a közfoglalkoztatásban lehetne 
méheket tartani, és talán egy autóra is tudnának pályázni. 20 méhcsaládra lehetne 
pályázni, erre egy embert fel lehetne venni, aki csinálná. Ebben az évben 2.624.100, - 
Ft volt a bevételük, amiből 1 millió forint a traktor, mert a régit eladták, és vettek újat, 
és 1 millió forint ment önerőre az új traktornál, amit összesen 6 millió forintért vettek, 5 
milliót kaptak közfoglalkoztatásra az önerővel. 1,6 millió forint volt a bevétel tojásból, 
zöldárukból, amit vissza is kell forgatni, ha valamire szükség van. 
 
Hegyaljai Józsefné kérdezi, hogy van arra remény, hogy a kültéri játszótér valamikor 
megvalósuljon? 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester: Van beadva pályázatuk, de nincs információ, 
hogy nyert, vagy nem. Sajnos erről nem tudnak semmit. Tudni kell, hogy ez nem 
gyermek játszótér, hanem olyan, amit felnőttek is használhatnak, ahol van kondi gép. 
Tehát felnőtt játszótérre lehetett pályázni, ez volt a neve is a pályázatban. 
 
Hegyaljai József: Felvetette a bolt mögötti WC-t, ami szerinte gyalázatos a falu 
központjában, el kellene onnan túrni. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester: Ez a bolthoz tartozik, nem önkormányzati 
területen van, de fog szólni nekik, hogy bontsák el, amúgy sem használják. 
 
Hegyaljai Józsefné felvetette a patakmeder tisztítását, amit rendbe kellene tenni. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester: Sajnálatosnak tartja, hogy az emberek 
telehordják mindenféle szeméttel, amit valamilyen géppel lehetne kitakarítani, mert 
nincs elég közcélú munkaerő. 
 
 
Ezek után – mivel további kérdés, vélemény nem volt - megköszöni a részvételt, s a 
közmeghallgatást bezárta. 
 
   
 

K.m.f. 
 
 
 

 Ambrusics Tibor                                              Rescsánszki Bertalanné  
    aljegyző                   polgármester 
 
 

 


