ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2013. március 26. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén
( Abod, Magyar út 42. ) tartott rendes nyílt ülésének

a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata
TÁRGYSOROZAT
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt Képviselő-testület
óta végzett munkájáról
2./ Beszámoló a szennyvíz- csatornahálózat és a szennyvíztisztító üzemeltetésének 2012 évi
tapasztalatairól
3./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2012. évi működésének tapasztalatairól
4./ Bancsókné Marton Henrietta abodi lakos szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás
részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről
5./ Ulbrik László földcsere iránti kérelméről
6./ Házi gyermekorvosi rendelő működtetéséről
7./ Házi gyermekorvosi szolgáltatási szerződés megszüntetéséről
8./ Trenkwalder KFT-vel kötött bérleti szerződésről
9./ Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatás iránti kérelméről
10./ Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi
költségvetéséről
11./ A 41/2012. (VI.25) határozat visszavonásáról
Abod, 2013. március 26.
Vártás József jegyző távollétében:
Méhész Katalin
aljegyző
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J EG Y Z Ő K Ö N Y V
Készült : Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén (Abod, Magyar út
42.) megtartott rendes nyílt üléséről.
Jelen vannak : Restyánszki Gábor polgármester, Zsemkó János alpolgármester, Bartus
Gábor és Fekete Józsefné képviselők
Igazoltan távol: Berkesi László képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak: Méhész Katalin aljegyző
Almási Lászlóné ig. előadó
Restyánszki Gábor polgármester köszönti a rendes nyílt testületi ülésen résztvevőket, majd
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős testületből 4 fő jelen
van. Ismerteti a rendes ülés napirendi pontjait. Javasolja a Cser Komkra KFT beszámolójának
napirendről levételét, mivel a beszámolót nem küldték meg.
Képviselő-testületet a javaslatot 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Polgármester megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi
pontjaival kapcsolatba van-e észrevétel, javaslat, indítvány?
A képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, javaslat,
indítvány nem volt.
Polgármester a rendes ülés napirendi pontjainak elfogadását – a módosítással együtt –
elfogadásra javasolja.
Képviselő-testület a rendes ülés napirendi pontjait – a módosítással együtt 4 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt Képviselő-testület
óta végzett tevékenységről
Előadó: polgármester
2./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2012 évi működésének tapasztalatairól
Előadó: polgármester
3./ Bancsókné Marton Henrietta abodi lakos
szennyvíz
részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről
Előadó: polgármester
4./ Ulbrik László földcsere iránti kérelméről
Előadó: polgármester
5./ Házi gyermekorvosi rendelő működtetéséről
Előadó: polgármester
6./ Házi gyermekorvosi szolgáltatási szerződés megszüntetéséről
Előadó: polgármester

érdekeltségi hozzájárulás
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7./ Trenkwalder KFT-vel kötött bérleti szerződésről
Előadó: polgármester
8./ Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatás iránti kérelméről
Előadó: polgármester
9./ Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi
költségvetéséről
Előadó: polgármester
10./ A 41/2012. (VI.25.) határozat visszavonásáról
Előadó: polgármester
1./ Napirendi pont tárgya:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt Képviselő-testület
óta végzett tevékenységről
Előadó: polgármester
Polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy jelentős változások az elmúlt
képviselő-testületi ülés óta nem történtek. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról a következő képviselő-testületi ülésre írásos anyag készül.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról szóban tájékoztatja a képviselőtestület.
A képviselő-testület 2013. február 14. napján megtartott rendkívüli ülésén a 4/2013.(II.14.)
önkormányzati határozata, mely a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és az erről
szóló megállapodás jóváhagyásáról szólt, végrehajtásra került. A képviselő-testület
felhatalmazása alapján a jóváhagyott megállapodást aláírtam. Képviselő-testület
5/2013.(II.14.) határozata, mely az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
Okiratának a jóváhagyásáról szólt végrehajtásra került.
Az Edelényi Városi Önkormányzat részére a képviselő-testület döntései határidőben
megküldésre kerültek.
Polgármester javasolja a képviselő-testületnek a tájékoztató tudomásul vételét határozat
hozatal nélkül.
Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal egyhangúlag – határozat hozatal nélkül – a
tájékoztatást a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról tudomásul vette.
2./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2012 évi működésének tapasztalatairól
Előadó: polgármester
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Képviselő-testület ülésére a napirendi pont tárgyalásánál megérkezett Komjáti Miklós a CserKomkra Kft képviselője.
Méhész Katalin aljegyző tájékoztatja a Cser-Komkra Kft képviselőjét, hogy a képviselőtestület a Cser- Komkra Kft beszámolójának tárgyalását napirendről levette, mivel nem
küldte meg a beszámolót. Amennyiben a beszámoló megküldésre kerül a képviselő-testület
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rendkívüli ülésén fogja tudni tárgyalni, a rendes ülése a képviselő-testületnek 2013. április 24.
napján lesz. Kéri az írásos anyag időben történő elkészítését 2010. évtől, mivel nem került sor
évente a beszámoló elkészítésére és a képviselő-testület által történő megtárgyalására.
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Polgármester megkérdezi a falugondoktól, hogy kíván-e az írásos előterjesztéshez szóbeli
kiegészítést tenni.
Fekete Józsefné falugondnok nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni a beszámolóhoz.
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.
Zsemkó János képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy információja szerint lesz pályázati
kiírás a falugondnoki autóval kapcsolatban, szükségesnek tartja élni a pályázati lehetőséggel,
amennyiben a pályázat kiírásra kerül.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra bocsátja.
Fekete Józsefné képviselő személyes érintettségét bejelenti, nem kíván a szavazásban részt
venni.
Képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal (Fekete Józsefné képviselő a szavazásban
nem vett részt) egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/ 2013.(III.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2012. évi
működéséről
Abod
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Falugondnoki Szolgálat 2012. évi működéséről
szóló beszámolót és az alábbi döntést hozza:
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Falugondnoki Szolgálat 2012. évi működéséről szóló
beszámolót a - határozat mellékleteként - elfogadja.
2. Képviselő-testület a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Abod Község
Önkormányzat által biztosított falugondnoki szolgálat,
étkeztetés működésének ellenőrzéséről hozott IV-C/14688/2012. számú „Végzés”-ben foglaltakat megismerte, mely
szerint Abod Község Önkormányzata által biztosított
falugondnoki
szolgálat,
étkeztetés
szociális
alapszolgáltatások működése részben felel meg a működési
engedélyben, valamint a vonatkozó jogszabályokban
foglaltaknak.
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3. Képviselő-testület felhívja a figyelmet az ellenőrzés során
megküldött jegyzőkönyvben tett megállapítások és a
szakértői vélemény alapján kerüljön sor haladéktalanul a
jogszabályban előírt dokumentációk elkészítésére és elrendeli
a Falugondnoki Szolgálatra vonatkozó helyi rendelet
felülvizsgálatát, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra,
különös tekintettel a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115/A § bekezdés a)
pontjában foglaltakra.
4. Képviselő-testület megköszöni a falugondnoknak a 2012.
évben végzett munkáját.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3./Napirendi pont tárgya:
Bancsókné Marton Henrietta abodi lakos szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás részletekben
történő megfizetésének engedélyezéséről
Előadó: polgármester
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Méhész Katalin aljegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Bancsókné Marton
Henrietta írásban hozzájárult a kérelmének nyílt ülésén történő tárgyalásához.
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az
alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/ 2013.(III.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Bancsókné Marton Henrietta szennyvíz érdekeltségi
hozzájárulás részletekben történő megfizetésének
engedélyezéséről
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
Bancsókné Marton Henrietta szennyvízberuházással kapcsolatos
érdekeltség hozzájárulás részletekben történő megfizetésének
engedélyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bancsókné
Marton Henrietta (Miskolc, 1982. március 27.) Abod, Magyar út
74. szám alatti lakos kérelme alapján a szennyvíz érdekeltségi
hozzájárulás megfizetésére 2013. április 01. napjától 12 havi
részletfizetést engedélyezi havi: 16.916.- forint (azaz Tizenhatezerkilencszáztizenhat forint) összegben.
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Bancsókné Marton Henrietta 2013. április 01. napjától a havi:
16.916.- forintot köteles az önkormányzat költségvetési
elszámolási számlájára befizetni minden hó 10. napjáig, ennek
elmulasztása esetén a szennyvíz érdekeltségi hozzájárulást egy
összegben kell befizetni.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve 2013. április 01., 2013. október 1.
polgármester

4./ Napirendi pont tárgya:
Ulbrik László földcsere iránti kérelméről
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az
alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/ 2013.(III.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Ulbrik László Abod, Magyar út 76 /A szám alatti lakos
földcsere iránti kérelméről
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
Ulbrik László Abod, Magyar út 76/A szám alatti lakos földcsere
iránti kérelmét, melyben a 052/16 hrsz 3331 m2 területű 2, 33 Ak
értékű, 077/22 hrsz-ú 1563 m2 területű 0,66 Ak értékű, 085/56
hrsz-ú 341 m2 területű 0,22 Ak értékű, 0121/58 hrsz-ú 2978 m2
területű 4,62 Ak értékű, 014/52 hrsz-ú 2466 m2 területű 3,85 Ak
értékű, 0121/84 hrsz-ú 2886 m2 területű 2,20 Ak értékű tulajdonát
képező ingatlanait az Abod Önkormányzat tulajdonát képező
020/134 hrszú 1600 m2 területű, 020/135 hrszú 3000 m2 területű,
020/136 hrsz-ú 5600 m2 területű, 020/138 hrsz-ú 2600 m2 területű
ingatlanra kívánja elcserélni.
Képviselő-testület Ulbrik László Abod, Magyar út 76/A szám alatti
lakos földcsere iránti kérelmét nem támogatja, kérelmező által
felajánlott a tulajdonát képező ingatlanokat az önkormányzat a
tulajdonát képező ingatlanokra nem kívánja elcserélni.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
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5./ Napirendi pont tárgya:
Házi gyermekorvosi rendelő működtetéséről
Előadó: polgármester
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.
Polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd hozta az
alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/ 2013.(III.26.) HATÁROZATA
Tárgy: Házi gyermekorvosi rendelő működtetéséről
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a házi gyermekorvosi rendelő működtetéséről szóló előterjesztést
és az alábbi döntést hozza:
1. Abod
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a továbbiakban: Képviselő-testület) a
határozat melléklete
szerinti,
házi gyermekorvosi rendelő működtetéséről szóló
megállapodást j ó v á h a g y j a.
2. Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert
a
megállapodás aláírására, valamint arra, hogy a végleges
szerződéssel kapcsolatosan felmerülő, szükségessé váló – nem
érdemi - módosításokat a végleges szerződés szövegében annak
aláírását megelőzően módosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Melléklet a 11/2013. (III.26.) határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
(házi gyermekorvosi rendelő működtetésére)
amely létrejött
egyrészről Abod Község Önkormányzata (képviseli: Restyánszki Gábor polgármester) 3753
Abod, Magyar út 42. adószáma: 15548122-1-05, továbbiakban Megbízó
másrészről ÁGNÁCSKA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli: Dr. Elek
Edit, székhely: 3711 Szirmabesenyő, Deák F. u. 16., telephely: 3780 Edelény, István király
útja 65. adószám: 14922817-1-05), a továbbiakban Megbízott
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Felek rögzítik, hogy a Megbízó által 3753 Abod, Magyar út 42. szám alatt működtetett,
Megbízó tulajdonában lévő rendelőben területi ellátási kötelezettséggel bíró házi
gyermekorvosi körzet működik.
2. A feladat ellátása céljára Megbízó a tulajdonában lévő, a jelen szerződés hatályban léte
alatt Megbízott részére térítésmentesen biztosítja az Abod, Magyar út 42. szám alatt a
háziorvosi feladatok ellátásához szükséges rendelőhelyiséget.
3. Megbízó teljes egészében vállalja a rendelő közüzemi költségeit (fűtés, világítás, víz,
hulladékszállítás).
4. A rendelő felújítása, gépészeti tartozékainak cseréje a Megbízót terhelik a Képviselőtestület döntésének megfelelően.
5. Megbízott gondoskodik a rendelő rendeltetésszerű használatáról, jelzi a keletkezett
meghibásodásokat és őrzi a rendelő állagát.
6. Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződés megszűnése esetén a helyiségeket, azok
központi berendezéseit ugyanolyan műszaki állapotban köteles visszaszolgáltatni, mint
amilyen műszaki állapotban azt átvette.
A helyiségek és azok berendezéseinek állapotát átvételkor és visszaadáskor is
jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
7. A jelen szerződés megszűnik a 2/2013. (I.21.) határozattal jóváhagyott feladatellátásiszerződés megszűnésével egyidejűleg, a szerződő felek közös megegyezése alapján,
továbbá ha azt bármelyik fél felmondja.
Felmondási idő 6 hónap.
8. A jelen szerződés határozatlan időre szól, és 2013. év március 01. napján lép hatályba.
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9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos
társadalombiztosítási-, finanszírozási-, egészségügyi- jogszabályok, valamint a Polgári
Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.
A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag öt eredeti példányban aláírták. A szerződés aláírásával egyidejűleg kettő
eredeti példány a megbízott részére kerül átadásra.
Abod, 2013. március 26.
……………………………………….
Megbízó

…………………………………
Megbízott

Ellenjegyezte:
………………………………………
Záradék:
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Megállapodás”-t a 11/2013.(III.26.)
határozattal j ó v á h a g y t a .
6./ Napirendi pont tárgya:
Házi gyermekorvosi szolgáltatási szerződés megszüntetéséről
Előadó: polgármester
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az
alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/ 2013.(III.26.) HATÁROZATA
Tárgy: Házi
gyermekorvosi
megszüntetéséről

szolgáltatási

szerződés

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a házi gyermekorvosi szolgáltatási szerződés megszüntetéséről
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) a Dr. Rahimi Khan Aqa házi
gyermek háziorvosossal a gyermekorvosi feladatok ellátására
2012. szeptember 10. napján kötött szolgáltatási szerződést
közös megegyezéssel 2013. február 28. napjával felbontja.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
felbontásáról szóló szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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7./ Napirendi pont tárgya:
Trenkwalder KFT-vel kötött bérleti szerződésről.
Előadó: polgármester
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az
alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/ 2013.(III.26.) HATÁROZATA
Tárgy: Trenkwalder Kft-vel kötött bérleti szerződésről
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a Trenkwalder Kft-vel kötött bérleti szerződésről szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Abod
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) a Trenkwalder Kft-vel kötött
bérleti szerződés tartalmát megismerte.
2. A Képviselő-testület – a község önkormányzat tulajdonáról,
vagyonáról,
vagyonelszámolási
szabályairól
szóló
8/2001.(VI.18.) önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdése
alapján - a bérleti szerződést a - határozat mellékleteként jóváhagyja, és hatályában fenntartja.
3. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés és módosításai
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
8./ Napirendi pont tárgya:
Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatás iránti kérelméről
Előadó: polgármester.
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.
Polgármester – kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
14/ 2013.(III.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Kazincbarcikai
Mozgáskorlátozottak
támogatás iránti kérelméről

Egyesületének

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatás
iránti kérelméről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Abod
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak
Egyesületének
támogatás iránti kérelmét megismerte.
2. Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében
nem tervezett támogatás értékű kiadást, ezért nem tud pénzbeli
támogatást biztosítani az Egyesület részére.
3. A Képviselő-testület elismerését fejezi ki Tomkóné Kiss Mária
Elnök Asszony és munkatársai áldozatos munkájáért, melyet a
működési területükön lakó mozgáskorlátozottakért végeznek.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
9./Napirendi pont tárgya:
Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi
költségvetéséről
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az
alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/ 2013.(III.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Szociális
Szolgáltató
Központ
családsegítés
gyermekjóléti szolgáltatás 2013. évi költségvetéséről

és

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a Szociális Szolgáltató Központ családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatás 2013. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az
alábbi döntést hozza:
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1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) a Szociális Szolgáltató és
Intézményt
Működtető
„Intézményfenntartói
Társulási
Megállapodás” alapján a Szociális Szolgáltató Központ Edelény,
Árpád út 29. székhelyű intézet által ellátott gyermekjóléti szolgálat
és családsegítés 2013. évi költségvetését a határozat
mellékleteként e l f o g a d j a.
2. A Képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatás ellátásához
14.720.- forint (azaz tizennégyezer-hétszázhúsz forint), a
családsegítéshez szociális szolgáltatás ellátásához 102.879.- forint
(azaz egyszázkettőezer-nyolcszázhetvenkilenc forint) hozzájárulást
megfizetését vállalja Edelény Város Önkormányzata felé, melynek
fedezetét 2013. évi költségvetésében biztosítja.
3. Képviselő-testület elrendeli a határozat
Önkormányzata részére történő megküldését.

Edelény

Város

Határidő: 2013. március 25.
Felelős: polgármester
10./ Napirendi pont tárgya:
A 41/ 2012. (VI.25.) határozat visszavonásáról
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.
Zsemkó János alpolgármester furcsának találja, hogy csak Abod település lépett ki a
társulásból, hogyan lehet az, hogy Balajt és Ládbesenyő községek nem léptek ki belőle.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az
alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/ 2013.(III.26.) HATÁROZATA
Tárgy: A 41/2012.(VI.25.) határozat visszavonásáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a 41/2012.(VI.25.) határozat visszavonásáról szóló előterjesztést és
az alábbi döntést hozza:
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a
41/2012.(VI.25.) határozatát, melyben döntött Abod Község
Önkormányzat Kistérségi Társulásból történő kilépésről.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Polgármester - mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el - megköszönte a
képviselő-testületi tagok megjelenését és az ülést bezárta.
K.m.f.
Vártás József jegyző távollétében:

Méhész Katalin
aljegyző

Restyánszki Gábor
polgármester

KIVONAT
Abod Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26.
napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/ 2013.(III.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2012. évi
működéséről
Abod
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Falugondnoki Szolgálat 2012. évi működéséről
szóló beszámolót és az alábbi döntést hozza:
5. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Falugondnoki Szolgálat 2012. évi működéséről szóló
beszámolót a - határozat mellékleteként - elfogadja.
6. Képviselő-testület a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Abod Község
Önkormányzat által biztosított falugondnoki szolgálat,
étkeztetés működésének ellenőrzéséről hozott IV-C/14688/2012. számú „Végzés”-ben foglaltakat megismerte, mely
szerint Abod Község Önkormányzata által biztosított
falugondnoki
szolgálat,
étkeztetés
szociális
alapszolgáltatások működése részben felel meg a működési
engedélyben, valamint a vonatkozó jogszabályokban
foglaltaknak.
7. Képviselő-testület felhívja a figyelmet az ellenőrzés során
megküldött jegyzőkönyvben tett megállapítások és a
szakértői vélemény alapján kerüljön sor haladéktalanul a
jogszabályban előírt dokumentációk elkészítésére és elrendeli
a Falugondnoki Szolgálatra vonatkozó helyi rendelet
felülvizsgálatát, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra,
különös tekintettel a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115/A § bekezdés a)
pontjában foglaltakra.
8. Képviselő-testület megköszöni a falugondnoknak a 2012.
évben végzett munkáját.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
K.m.f
Vártás József jegyző távollétében:
Méhész Katalin sk.
aljegyző

Restyánszki Gábor sk.
polgármester
Kiadmány hiteléül:
-

kiadó

–

KIVONAT
Abod Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26.
napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/ 2013.(III.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Bancsókné Marton Henrietta szennyvíz érdekeltségi
hozzájárulás részletekben történő megfizetésének
engedélyezéséről
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
Bancsókné Marton Henrietta szennyvízberuházással kapcsolatos
érdekeltség hozzájárulás részletekben történő megfizetésének
engedélyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bancsókné
Marton Henrietta (Miskolc, 1982. március 27.) Abod, Magyar út
74. szám alatti lakos kérelme alapján a szennyvíz érdekeltségi
hozzájárulás megfizetésére 2013. április 01. napjától 12 havi
részletfizetést engedélyezi havi: 16.916.- forint (azaz Tizenhatezerkilencszáztizenhat forint) összegben.
Bancsókné Marton Henrietta 2013. április 01. napjától a havi:
16.916.- forintot köteles az önkormányzat költségvetési
elszámolási számlájára befizetni minden hó 10. napjáig, ennek
elmulasztása esetén a szennyvíz érdekeltségi hozzájárulást egy
összegben kell befizetni.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve 2013. április 01., 2013. október 1.
polgármester
K.m.f

Vártás József jegyző távollétében:
Méhész Katalin sk.
aljegyző

Restyánszki Gábor sk.
polgármester
Kiadmány hiteléül:
-

kiadó –

KIVONAT
Abod Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26.
napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/ 2013.(III.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Ulbrik László Abod, Magyar út 76 /A szám alatti lakos
földcsere iránti kérelméről
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
Ulbrik László Abod, Magyar út 76/A szám alatti lakos földcsere
iránti kérelmét, melyben a 052/16 hrsz 3331 m2 területű 2, 33 Ak
értékű, 077/22 hrsz-ú 1563 m2 területű 0,66 Ak értékű, 085/56
hrsz-ú 341 m2 területű 0,22 Ak értékű, 0121/58 hrsz-ú 2978 m2
területű 4,62 Ak értékű, 014/52 hrsz-ú 2466 m2 területű 3,85 Ak
értékű, 0121/84 hrsz-ú 2886 m2 területű 2,20 Ak értékű tulajdonát
képező ingatlanait az Abod Önkormányzat tulajdonát képező
020/134 hrszú 1600 m2 területű, 020/135 hrszú 3000 m2 területű,
020/136 hrsz-ú 5600 m2 területű, 020/138 hrsz-ú 2600 m2 területű
ingatlanra kívánja elcserélni.
Képviselő-testület Ulbrik László Abod, Magyar út 76/A szám alatti
lakos földcsere iránti kérelmét nem támogatja, kérelmező által
felajánlott a tulajdonát képező ingatlanokat az önkormányzat a
tulajdonát képező ingatlanokra nem kívánja elcserélni.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
K.m.f

Vártás József jegyző távollétében:
Méhész Katalin sk.
aljegyző

Restyánszki Gábor sk.
polgármester
Kiadmány hiteléül:
-

kiadó –

KIVONAT
Abod Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26. napján
megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/ 2013.(III.26.) HATÁROZATA
Tárgy: Házi gyermekorvosi rendelő működtetéséről
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a házi gyermekorvosi rendelő működtetéséről szóló előterjesztést
és az alábbi döntést hozza:
3. Abod
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a továbbiakban: Képviselő-testület) a
határozat melléklete
szerinti,
házi gyermekorvosi rendelő működtetéséről szóló
megállapodást j ó v á h a g y j a.
4. Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert
a
megállapodás aláírására, valamint arra, hogy a végleges
szerződéssel kapcsolatosan felmerülő, szükségessé váló – nem
érdemi - módosításokat a végleges szerződés szövegében annak
aláírását megelőzően módosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
K.m.f
Vártás József jegyző távollétében:
Méhész Katalin sk.
aljegyző

Restyánszki Gábor sk.
polgármester
Kiadmány hiteléül:
-

kiadó –

MEGÁLLAPODÁS
(házi gyermekorvosi rendelő működtetésére)
amely létrejött
egyrészről Abod Község Önkormányzata (képviseli: Restyánszki Gábor polgármester) 3753
Abod, Magyar út 42. adószáma: 15548122-1-05, továbbiakban Megbízó
másrészről ÁGNÁCSKA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli: Dr. Elek
Edit, székhely: 3711 Szirmabesenyő, Deák F. u. 16., telephely: 3780 Edelény, István király
útja 65. adószám: 14922817-1-05), a továbbiakban Megbízott
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Felek rögzítik, hogy a Megbízó által 3753 Abod, Magyar út 42. szám alatt működtetett,
Megbízó tulajdonában lévő rendelőben területi ellátási kötelezettséggel bíró házi
gyermekorvosi körzet működik.
2. A feladat ellátása céljára Megbízó a tulajdonában lévő, a jelen szerződés hatályban léte
alatt Megbízott részére térítésmentesen biztosítja az Abod, Magyar út 42. szám alatt a
háziorvosi feladatok ellátásához szükséges rendelőhelyiséget.
3. Megbízó teljes egészében vállalja a rendelő közüzemi költségeit (fűtés, világítás, víz,
hulladékszállítás).
4. A rendelő felújítása, gépészeti tartozékainak cseréje a Megbízót terhelik a Képviselőtestület döntésének megfelelően.
5. Megbízott gondoskodik a rendelő rendeltetésszerű használatáról, jelzi a keletkezett
meghibásodásokat és őrzi a rendelő állagát.
6. Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződés megszűnése esetén a helyiségeket, azok
központi berendezéseit ugyanolyan műszaki állapotban köteles visszaszolgáltatni, mint
amilyen műszaki állapotban azt átvette.
A helyiségek és azok berendezéseinek állapotát átvételkor és visszaadáskor is
jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
7. A jelen szerződés megszűnik a 2/2013. (I.21.) határozattal jóváhagyott feladatellátásiszerződés megszűnésével egyidejűleg, a szerződő felek közös megegyezése alapján,
továbbá ha azt bármelyik fél felmondja.
Felmondási idő 6 hónap.
8. A jelen szerződés határozatlan időre szól, és 2013. év március 01. napján lép hatályba.

9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos
társadalombiztosítási-, finanszírozási-, egészségügyi- jogszabályok, valamint a Polgári
Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.
A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag öt eredeti példányban aláírták. A szerződés aláírásával egyidejűleg kettő
eredeti példány a megbízott részére kerül átadásra.
Abod, 2013. március 26.

……………………………………….
Megbízó

…………………………………
Megbízott

Ellenjegyezte:

………………………………………

Záradék:
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Megállapodás”-t a 11/2013.(III.26.)
határozattal j ó v á h a g y t a .

KIVONAT
Abod Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26. napján
megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/ 2013.(III.26.) HATÁROZATA
Tárgy: Házi
gyermekorvosi
megszüntetéséről

szolgáltatási

szerződés

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a házi gyermekorvosi szolgáltatási szerződés megszüntetéséről
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) a Dr. Rahimi Khan Aqa házi
gyermek háziorvosossal a gyermekorvosi feladatok ellátására
2012. szeptember 10. napján kötött szolgáltatási szerződést
közös megegyezéssel 2013. február 28. napjával felbontja.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
felbontásáról szóló szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
K.m.f
Vártás József jegyző távollétében:
Méhész Katalin sk.
aljegyző

Restyánszki Gábor sk.
polgármester
Kiadmány hiteléül:
-

kiadó –

KIVONAT
Abod Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26. napján
megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/ 2013.(III.26.) HATÁROZATA
Tárgy: Trenkwalder Kft-vel kötött bérleti szerződésről
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a Trenkwalder Kft-vel kötött bérleti szerződésről szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
4. Abod
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) a Trenkwalder Kft-vel kötött
bérleti szerződés tartalmát megismerte.
5. A Képviselő-testület – a község önkormányzat tulajdonáról,
vagyonáról,
vagyonelszámolási
szabályairól
szóló
8/2001.(VI.18.) önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdése
alapján - a bérleti szerződést a - határozat mellékleteként jóváhagyja, és hatályában fenntartja.
6. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés és módosításai
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

K.m.f
Vártás József jegyző távollétében:
Méhész Katalin sk.
aljegyző

Restyánszki Gábor sk.
polgármester
Kiadmány hiteléül:
-

kiadó –

KIVONAT
Abod Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26. napján
megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
14/ 2013.(III.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Kazincbarcikai
Mozgáskorlátozottak
támogatás iránti kérelméről

Egyesületének

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatás
iránti kérelméről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
4. Abod
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak
Egyesületének
támogatás iránti kérelmét megismerte.
5. Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében
nem tervezett támogatás értékű kiadást, ezért nem tud pénzbeli
támogatást biztosítani az Egyesület részére.
6. A Képviselő-testület elismerését fejezi ki Tomkóné Kiss Mária
Elnök Asszony és munkatársai áldozatos munkájáért, melyet a
működési területükön lakó mozgáskorlátozottakért végeznek.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
K.m.f
Vártás József jegyző távollétében:
Méhész Katalin sk.
aljegyző

Restyánszki Gábor sk.
polgármester
Kiadmány hiteléül:
-

kiadó –

KIVONAT
Abod Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26. napján
megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/ 2013.(III.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Szociális
Szolgáltató
Központ
családsegítés
gyermekjóléti szolgáltatás 2013. évi költségvetéséről

és

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a Szociális Szolgáltató Központ családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatás 2013. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az
alábbi döntést hozza:
4. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) a Szociális Szolgáltató és
Intézményt
Működtető
„Intézményfenntartói
Társulási
Megállapodás” alapján a Szociális Szolgáltató Központ Edelény,
Árpád út 29. székhelyű intézet által ellátott gyermekjóléti szolgálat
és családsegítés 2013. évi költségvetését a határozat
mellékleteként e l f o g a d j a.
5. A Képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatás ellátásához
14.720.- forint (azaz tizennégyezer-hétszázhúsz forint), a
családsegítéshez szociális szolgáltatás ellátásához 102.879.- forint
(azaz egyszázkettőezer-nyolcszázhetvenkilenc forint) hozzájárulást
megfizetését vállalja Edelény Város Önkormányzata felé, melynek
fedezetét 2013. évi költségvetésében biztosítja.
6. Képviselő-testület elrendeli a határozat
Önkormányzata részére történő megküldését.

Edelény

Város

Határidő: 2013. március 25.
Felelős: polgármester
K.m.f
Vártás József jegyző távollétében:
Méhész Katalin sk.
aljegyző

Restyánszki Gábor sk.
polgármester
Kiadmány hiteléül:
-

kiadó –

KIVONAT
Abod Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26. napján
megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/ 2013.(III.26.) HATÁROZATA
Tárgy: A 41/2012.(VI.25.) határozat visszavonásáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a 41/2012.(VI.25.) határozat visszavonásáról szóló előterjesztést és
az alábbi döntést hozza:
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a
41/2012.(VI.25.) határozatát, melyben döntött Abod Község
Önkormányzat Kistérségi Társulásból történő kilépésről.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
K.m.f
Vártás József jegyző távollétében:
Méhész Katalin sk.
aljegyző

Restyánszki Gábor sk.
polgármester
Kiadmány hiteléül:
-

kiadó –

