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   ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
     2020. január 28. 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. 2020. évi START munkaprogramról  
 

2. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról  

 
3. Egyes szociális alapszolgáltatások ellátására szóló feladat-ellátási szerződés 

megkötéséről 
 

4. Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról 
 

5. Az Abodi Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodások felülvizsgálatáról 

 

 

A b o d, 2020. január 28. 

 
 
        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 2020. január 28. 
napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén 
(3753 Abod, Magyar út 42.) megtartott rendkívüli nyílt  üléséről. 

 
Jelen vannak: Rescsánszki Bertalanné  polgármester 

 Ferencsik István alpolgármester 
 Bartus Gábor képviselő 
 Nagy Istvánné képviselő 

 
Igazoltan távol: Berkesi László Miklós 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. 2020. évi START munkaprogramról  
 

2. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról  

 
3. Egyes szociális alapszolgáltatások ellátására szóló feladat-ellátási szerződés 

megkötéséről 
 

4. Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról 
 

5. Az Abodi Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodások felülvizsgálatáról 

 
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban van-e a képviselők részéről 
észrevétel, javaslat, indítvány. 

 
A Képviselő-testület tagjai részéről 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 az alábbiak  
szerint: 
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1. 2020. évi START munkaprogramról  
 

2. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról  

 
3. Egyes szociális alapszolgáltatások ellátására szóló feladat-ellátási szerződés 

megkötéséről 
 

4. Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról 
 

5. Az Abodi Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodások felülvizsgálatáról 

 
 
1./ Napirendi pont tárgya: 

 
2020. évi START munkaprogramról  
Előadó: polgármester 
 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a Start munkaprogrammal kapcsolatban 
elmondja, hogy az elmúlt évben sikeres volt ez a program, a 2020-as évre vonatkozóan 
az igénylés folyamatban van, melyhez testületi döntés szükséges. Az előterjesztésben 
fel van sorolva, hogy mi a program tervezett tartalma. Szeretnék folytatni azt, ami az 
elmúlt években volt. Annyi változott, hogy 6 fő lesz foglalkoztatva, a belterületeken 
kevesebb lesz a kert, mivel kevesebb létszámmal az öt kertet nem tudják megművelni. 
A fóliasátorok, az állatok ugyanúgy maradnak, illetve a külterületek művelése is. A 
traktorhoz rögzíthető 10 tonnás pótkocsi beszerzését írták be. 
 
Nagy Istvánné Ügyrendi Bizottság tagja, - a bizottság elnökének távollétében 
ismerteti a bizottság javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát  
elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt, az 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 4 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az  alábbi 
határozatot: 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1/2020.(I.28.) H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  2020. évi START munkaprogramról 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testület (továbbiakban: 
Képviselő-testület) megtárgyalta a „2020. évi START 
munkaprogramról” szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
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1. Képviselő-testület megtárgyalta és megismerte a 2020. évi Járási 
startmunka mezőgazdasági mintaprogramra benyújtandó igénylés 
tartalmát, és elrendeli az igénylés benyújtását, és támogatás 
esetén a hatósági szerződés megkötését, továbbá a program teljes 
körű megvalósítását. 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénylés 
tartamának teljes körű meghatározására, szükség szerinti 
módosítására, és támogatás esetén a hatósági szerződés 
megkötésére, módosítására és a program teljes körű 
megvalósítására. 
 
Határidő: 2021. február 28. 
Felelős:  polgármester 
Értesül:  Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal  

 

 

2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról  
Előadó: polgármester 
 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Az SZMSZ módosítását azt indokolja, hogy március 1-jétől a 
jegyzői hatáskörből átkerül a megyei Kormányhivatalhoz az építéshatóság, a feladatot 
és a létszámot ki kell venni az SZMSZ-ből. A lényeg, hogy Edelényben továbbra is lesz 
építéshatóság, összevonják a kazincbarcikaival, de az edelényi hivatalban helyezik el, 
ami a lakosság szempontjából jó, hogy nem kell Kazincbarcikára utazni. 
 
Nagy Istvánné Ügyrendi Bizottság tagja, - a bizottság elnökének távollétében 
ismerteti a bizottság javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát  
elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt, az 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 4 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2/2020.(I.28.) H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Edelényi Közös Önkormányzati hivatal szervezeti és 

működési szabályzatának módosításáról 
 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
 

1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) a 14/2019.(II.27.) 
határozattal jóváhagyott Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SzMSz) 
az alábbiak szerint:  
 
1.1. Az SzMSz. VI. fejezet 6.1.2. b) pontjából kikerül az 

”építéshatósági” szövegrész  

1.2. Az SzMSz II. melléklet 4. pont a „Igazgatási és Szociális 
Osztály 13 fő” szövegrész helyébe a „Igazgatási és 
Szociális Osztály 11 fő” szövegrész lép. 

1.3.  Hatályát veszti: 
a) az SzMSz I. rész 16.2. pontja 
b) az SzMSz V. rész 3.4.6. „építéshatósági feladatok” 

szakasza, 
c) az SzMSz I. melléklet „Építéshatósági csoport” 

elnevezés, 
d) az SzMSz III. melléklet Igazgatási és Szociális Osztály 
fejezetcímének 3. sora. 

 
2. Képviselő-testület megállapítja, hogy az Edelényi Közös 

Önkormányzati Hivatal módosított Szervezeti és Működési 
Szabályzata 2020. március 01-jével lép hatályba.  

 
3. Képviselő-testület elrendeli az Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának egységes 
szerkezetbe foglalását és a Hivatalhoz tartozó települések 
önkormányzatainak hirdetőtábláin történő kifüggesztését, 
valamint honlapon való közzétételét. 
 

Határidő:  2020.03.01. 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: osztályok, hirdetőtáblák, honlap 
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3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Egyes szociális alapszolgáltatások ellátására szóló feladat-ellátási szerződés 
megkötéséről 
Előadó: polgármester 
 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Erre a napirendre Damak miatt van szükség, január 1-jével 
Szakácsi kivált az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalból, Damak jött be helyette. A 
jogszabály azt írja, hogy a családsegítést és a gyermekjóléti szolgálatot a közös hivatal 
székhely szerinti önkormányzatán keresztül kell ellátni, ezért szükséges ezt módosítani. 
 
Nagy Istvánné Ügyrendi Bizottság tagja, - a bizottság elnökének távollétében 
ismerteti a bizottság javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát  
elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt, az 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 4 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2020.(I.28.) H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy: Egyes szociális alapszolgáltatások ellátására szóló 

feladat-ellátási szerződés megkötéséről 
 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
(továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta az 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
 
Képviselő-testület a Damak Község Önkormányzatával és 
Edelény Város Önkormányzatával kötendő „Egyes szociális 
alapszolgáltatások ellátására szóló feladat-ellátási szerződés”-t 
a határozat mellékleteként jóváhagyja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
Értesül: Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály, Intézmény  
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Mellékelt a 3/2020.(I.28.) határozathoz 

 
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

egyes szociális alapszolgáltatások ellátására 
 

Mely létrejött egyrészről:  
Abod Község Önkormányzata (3753 Abod, Magyar út 42., adószám: 15548122-1-05) 
képviseletében eljáró Restyánszki Bertalanné polgármester (a továbbiakban, mint Megbízó), 
 
másrészről:  
Damak Község Önkormányzata (3780 Damak, Szabadság út 35., adószám: 15548081-1-
05) képviseletében eljáró Tóth Szabolcs Balázs polgármester (a továbbiakban, mint 
Megbízó), 
 
harmadrészről 
Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény, István király útja 52., adószám: 
15725596-2-05) képviseletében eljáró Molnár Oszkár polgármester (a továbbiakban, mint 
Megbízott) 
között az alábbiak szerint: 
 
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94.§ (2a) 
bekezdése, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
86.§-a alapján Abod és Damak Községek közigazgatási területén élők részére az alábbi 
szolgáltatások nyújtása: 
 
Abod: 

a) család- és gyermekjóléti szolgálat, 
b) házi segítségnyújtás. 

 
Damak: 

a) család- és gyermekjóléti szolgálat, 
b) étkeztetés, 
c) házi segítségnyújtás. 

 
 
2. MEGBÍZÓI ÉS MEGBÍZOTTI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 
 
2.1. A Felek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ 6. 
bekezdésében foglaltak szerint eljárva megállapodnak abban, hogy Abod és Damak 
települések közigazgatási területén élők számára az 1. pontban felsorol szolgáltatásokat 
Megbízott az általa fenntartott Edelényi Szociális Szolgáltató Központ (székhely: 3783 
Edelény, Árpád út 29.) intézményével (továbbiakban: Intézmény) látja el. 
 
2.2. Megbízott a jelen szerződés keretei között vállalja az 1. pontban foglalt feladatok 
folyamatos ellátását az intézmény Szakmai Programja alapján. Megbízott nyilatkozik, hogy a 
szociális és gyermekjóléti szolgáltatások működtetéséhez szükséges feltételeknek –a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet, valamint a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet – szerint megfelel. 
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2.3. Megbízott vállalja, hogy a jelen szerződés alapján nyújtott szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatásokról az intézmény közreműködésével évente egy alkalommal – április hóban a 
Megbízó felé részletes pénzügyi és szakmai beszámolót készít. 
 
2.4. Megbízott jelen szerződésben rögzített feladatok ellátását Megbízók részére díj fizetése 
nélkül biztosítja. 
 
2.5. Megbízó vállalja, hogy a településen történő ügyintézés esetén, szükség szerint biztosítja 
Intézmény részére az ügyintézéshez szükséges infrastruktúrát. 
 
2.6 Megbízó vállalja, hogy az 1. pontban felsorolt szolgáltatásokra ellátására igényelt 
normatíva összegét átadja Intézmény részére. 
 
 
3. A SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS MEGSZŰNÉSE 

 
3.1. Felek között a szerződés 2020. március 1. napjától határozatlan időre jön létre. 

 
3.2. A szerződéstől történő elállás vagy azonnali hatályú felmondása bármelyik felet a Ptk. 

szerint illeti meg. 
 

3.3. Bármelyik fél a jelen szerződést 30 napos felmondási idővel, rendes felmondással 
egyoldalú jognyilatkozattal indokolás nélkül megszüntetheti. 

 
3.4. Jelen szerződés az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések 

változásával külön intézkedés nélkül, automatikusan megszűnik. 
 
3.5 Egyéb, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és 

a hatályos jogszabályok ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 
Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
helybenhagyólag aláírják. 
 
Abod, 2020. ……..  Damak, 2020. …….. 

 

Rescsánszki Bertalanné 

Abod Község Önkormányzata 

polgármester 

  

Tóth Szabolcs Balázs 

Damak Község Önkormányzata 

polgármester 

 Edelény, 2020. ………….  

  

Molnár Oszkár 

Edelény Város Önkormányzata 

polgármester 

 

Pénzügyileg ellenjegyezte: 

Pachmanné Tóth Anita 

Pénzügyi Osztály vezetője 

 Jogilag ellenjegyezte: 

Dr. Vártás József 

jegyző 

 



 
9 

4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Nagy Istvánné Ügyrendi Bizottság tagja, - a bizottság elnökének távollétében 
ismerteti a bizottság javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát  
elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt, az 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 4 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2020.(I.28.) H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Polgármester szabadságolási ütemtervének a 

jóváhagyásáról 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megállapítja, hogy 
Rescsánszki Bertalanné polgármester 2020. évben 39 munkanap 
szabadságra jogosult.  
 

2. Képviselő-testület a polgármester szabadságolási ütemtervét - a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a 
továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (2) bekezdése alapján - a 
határozat mellékleteként jóváhagyja. 

 
3. Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester 2019. 

évben a részére megállapított szabadságot maradéktalanul 
kivette. 

 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős:     polgármester, jegyző 
Értesül:    Jegyzői Titkárság 
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Melléklet a 4/2020.(I.28.) határozathoz 

 
Rescsánszki Bertalanné 

Polgármester szabadságolási ütemterve 
2020. év 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az Abodi Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 
felülvizsgálatáról 
Előadó: polgármester 
 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Törvényi kötelezettség, hogy január 31-ig a nemzetiségi 
önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokat felül kell vizsgálni. A 
választások után módosították ezt a megállapodást, illetve felülvizsgálták, most csak 
annyi van, hogy nem kívánnak módosítani rajta. 
 
Nagy Istvánné Ügyrendi Bizottság tagja, - a bizottság elnökének távollétében 
ismerteti a bizottság javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát  
elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt, az 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 

Hónap Kivenni tervezett 
szabadságok száma 

(nap) 

Január 0 

Február 0 

Március 2 

Április 5 

Május 0 

Június 4 

Július 10 

Augusztus 5 

Szeptember 3 

Október 0 

November 4 

December 6 

Összesen: 39 
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Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 4 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2020.(I.28.) H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  AZ abodi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 

együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról 
 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
„Az abodi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 
együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról” szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a   
továbbiakban: Képviselő-testület) az Abodi Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött „Együttműködési 
Megállapodás”-t felülvizsgálta, és megállapítja, hogy 
a 2019. december 11. napján elfogadott, felülvizsgált 
megállapodás módosítása nem szükséges.  
 

2. Az Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
vonatkozásában az 57/2019. (XII. 11.) határozatában 
elfogadott együttműködési megállapodásra vonatkozó 
módosításokat továbbra is fenntartja. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester, nemzetiségi elnökök  
Értesül: Pénzügyi Osztály, nemzetiségi önkormányzatok 

 
 
 

Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel további hozzászólás, javaslat nem 
hangzott el - megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az ülést bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Dr.Vártás József  Rescsánszki Bertalanné 
       jegyző    polgármester 

 

 

 


