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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
     2020. február 14. 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. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 
 

2. Vélemény Dr. Kalapos István Gyula r. ezredes kapitányságvezetői 
kinevezéséről  
 

 
 
 
 

Dr. Vártás József jegyző távollétében: 

 

A b o d, 2020. február 14. 

 
 
        Dr. Bakó Annamária 

            jogi ügyintéző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 14. 
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. Bakó Annamária jogi ügyintéző 
   
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. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 
 

2. Vélemény Dr. Kalapos István Gyula r. ezredes kapitányságvezetői kinevezéséről  
 

 
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: 
 

1. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 
 

2. Vélemény Dr. Kalapos István Gyula r. ezredes kapitányságvezetői kinevezéséről  
 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 
Előadó: polgármester 
 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Ferencsik István alpolgármester: Elmondja, hogy szeretne lemondani mind az 
alpolgármesterségi, mind pedig a képviselői tisztségéről. Úgy érzi, hogy nincs ideje a 
hivatásából eredő kötelezettségek teljesítésére.  
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester: Elmondja, hogy nagyon meglepte a hír, ő úgy 
gondolja, hogy ezt a dolgot még át kellene gondolni. Kéri, hogy amennyiben bármilyen 
problémája van az alpolgármester úrnak a személyével vagy a képviselő-testületi tagokkal 
azt jelezze vagy a képviselő-testületi ülésen vagy pedig négyszemközi is megbeszélhetik 
a dolgokat.  
 
Ferencsik István alpolgármester: Elmondja, hogy neki nincs problémája sem a 
polgármester asszonnyal, sem pedig a képviselő-testülettel. Csak nem érzi magát 
alkalmasnak a feladatra. 
 
dr. Bakó Annamária jogi ügyintéző: Ismerteti Ferencsik István alpolgármesterrel 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 30. §-át, mely 
az alábbiakat tartalmazza 

„(1) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén jelentheti be lemondását. 
A lemondást és a megbízatás megszűnésének időpontját az ülés jegyzőkönyvében 
rögzíteni kell. 

(2) Az önkormányzati képviselő lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli 
nyilatkozatával is, melyet a polgármesternek, a főpolgármesternek, a megyei közgyűlés 
elnökének ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület következő 
ülésén ismertetni kell. 

(3) A lemondás nem vonható vissza. 

(4) Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő által 
meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában 
a lemondás bejelentésének vagy az írásbeli nyilatkozat átvételének napján.” 

 

Rescsánszki Bertalanné polgármester: Megkéri Ferencsik István alpolgármestert, 
hogy gondolja még át a szándékát, aludjon rá egyet. 

 

Ferencsik István polgármester: A jogszabályban foglaltakat tudomásul vette. A 
polgármester asszony kérését megfontolja, és a soron következő testületi ülésre 
választ ad a lemondással kapcsolatosan.  

 

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: 
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2020.(II.14.) H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az alpolgármester tiszteletdíjának 
megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 

1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ 
(2) bekezdés alapján Ferencsik István társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját – a 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 0 %-
ában -, azaz bruttó 0,-Ft-ban (azaz: nulla forintban) 
állapítja meg 2020. február 14-ei hatállyal. 

2. Képviselő-testület megállapítja, hogy az alpolgármester a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 80.§ (3) bekezdése alapján az 1. pont 
szerinti tiszteletdíja 15%-ában meghatározott összegű, 
azaz 0,- Ft (azaz: nulla forint) költségtérítésre jogosult. 

3. Képviselő-testület 49/2019.(X.30.) határozata hatályát 
veszti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: Pénzügyi Osztály 

 

 

 

 

2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Vélemény Dr. Kalapos István Gyula r. ezredes kapitányságvezetői kinevezéséről  
Előadó: polgármester 
 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
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 
7/2020.(II.14.) H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Vélemény Dr. Kalapos István Gyula r. ezredes 

kapitányságvezetői kinevezéséről 
 
A képviselő-testület megtárgyalta Dr. Kalapos István 
Gyula r. ezredes kapitányságvezetői kinevezéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.  
 
1. A Képviselő-testület megköszöni Soltész András r. 

alezredes Edelényi Rendőrkapitányság kapitányság-
vezetőjének több éves eredményes munkáját, és 
további sok sikert kíván pályafutásához. 
 

2. A Képviselő-testület támogatja, Dr. Kalapos István 
Gyula r. ezredes kinevezését az Edelényi 
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába 
2020. május 1-jei hatállyal. 

 
3. A Képviselő-testület eredményes és hatékony munkát 

kíván Dr. Kalapos István Gyula r. ezredes 
kapitányságvezetői munkájához. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: Megyei Rendőr-főkapitányság, Osztályok 

  
 
 
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 jegyző  
távollétében: 

 
 

Dr. Bakó Annamária  Rescsánszki Bertalanné 
       jogi ügyintéző    polgármester 


