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J EG Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 22. napján du.
16.00 órakor megtartott közmeghallgatásról (Művelődési Ház Abod, Magyar út
42.szám)
Jelen vannak : Restyánszki Gábor polgármester, Zsemkó János alpolgármester, Fekete
Józsefné és Bartus Gábor képviselők
Igazoltan van távol: Berkesi László képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak: Méhész Katalin aljegyző
Almási Lászlóné ig. előadó
Lakosság részéről: 13 fő
Restyánszki Gábor polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, majd
megállapítja, hogy a képviselős-testület határozatképes, mivel az 5 fős testületből 4 fő jelen
van.
Köszönti a közmeghallgatáson megjelent érdeklődőket, tájékoztatja a lakosságot arról, hogy a
képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen
az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot
tehetnek.
Tájékoztatja a lakosságot arról, hogy az önkormányzat 2012. évben bevezette a
magánszemélyek kommunális adóját, az önkormányzati rendelet felülvizsgálatra került,
melynek mértéke 13.000 Ft/év nem változott.
Az önkormányzat 350 e Ft tervezett bevételével szemben 296 e Ft folyt be ezen a jogcímen
2012. évben. A rendelkezésre álló információk szerint a beadott bevallások nem teljes
körűek, és több épület esetében pontatlan. Többek között az adóbevételek maximalizálása
érdekében is szükséges az egész állomány felülvizsgálata. Pontos és naprakész
nyilvántartások alapján kezdeményezhetőek a kintlévőségek végrehajtásai. Pótlékokból,
bírságokból az önkormányzat 40 e Ft bevételt realizált. Jövedelemkülönbség mérséklése
címén 5.855 e Ft állami támogatásban részesült az önkormányzat. Gépjárműadóból származó
bevétel a tervezetthez képest 87,7%-ban teljesült. Esetleges végrehajtási cselekmények
megindítása előtt itt is szükséges a nyilvántartások, határozattal történő előírások és törlések
rendbetétele. Személyi jövedelemadó helyben maradó részéből 1.007 e Ft bevétele keletkezett
2012. évben az önkormányzatnak. Termőföld bérbeadásából és egyéb sajátos bevételből
mindössze 40 e Ft folyt be.
Igazgatási szolgáltatási díj címén a szolgáltatásokat igénybevevők 118 e Ft-ot fizettek
összesen. Szemétszállítás igénybevételéből 1.109 e Ft folyt be, míg az alkalmazottak térítése
címén lekönyvelt 400 e Ft a pénztárhiány megtérítéséből adódik. Központi költségvetésből
3.863 e Ft normatív támogatás és 5.673 e Ft feladat mutatóhoz kötött állami támogatás került
átutalásra. Lakossági víz- és csatornadíj támogatása címén 11.205 e Ft központosított
támogatás átvételére került sor, mely összegek szolgáltatók felé történő átutalása megtörtént.
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A központosított pénzeszköz felhasználásával elszámoltunk. Szociális juttatások kifizetéséhez
a költségvetési törvényben meghatározott mértékű (80-90 %) állami támogatás igényelhető.
Ezen a tételen 5.972 e Ft teljesítés szerepel.
Ingatlan bérbeadásból 156eFt bevétel realizálódott. Felhalmozási bevételeink között a
termőföld értékesítésből 1.900 e Ft bevétele volt az önkormányzatnak 2012. évben.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel 8.620 e Ft a játszótér megvalósításához kapott
támogatásból adódik. Kiadásaink között szerepelt nonprofit szervezet részére 11.731 e Ft
pénzeszköz került átadásra, mely a lakossági víz- és csatornadíj támogatásához kapcsolódik.
A ládbesenyői székhelyű körjegyzőségi hozzájárulás mértéke 5.207 e Ft, míg a kistérség
részére 180 e Ft működési támogatás került átadásra. Hiteltörlesztésre 8.620 e Ft-ot fordított
az önkormányzat. Személyi juttatások teljesítése 5.680 e Ft, melyből 3.271 e Ft rendszeres
személyi juttatás, míg 2.409 e Ft a tiszteletdíjakra fordított kiadás. Dologi kiadásokra a
tervezett előirányzat 88,9 %-a került felhasználásra. Ezen a kiemelt előirányzaton kerültek
elszámolásra a telefon költségek, víz, csatornaszolgáltatás, villamosenergia szolgáltatás,
karbantartásra fordított kiadások, valamint az egyéb üzemeltetési díjak (pl. posta, bankköltség
stb.) 1.413 e Ft került kifizetésre különféle biztosításokra (vagyon, casco, kötelező
felelősségbiztosítás), illetve tagdíjakra. Szociálpolitikai juttatások előirányzatain 8.539 e Ft
került felhasználásra, amely összeg a tervezett előirányzat 98,2%-a. A juttatások nagy része
törvényi kötelezettségen, míg kisebb része önkormányzati rendeletben foglaltakon alapul.
Átlaglétszámát 1 fő közalkalmazott és 2 fő közfoglalkoztatottban fogadja el. Tárgyi eszközök
értéke 3,8 %-kal csökkent. Elszámolt értékcsökkenés összegének megfelelő beruházás,
felújítás nem valósult meg.
2013. március 1. napjától Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal működik, előzetesen a
lakosság véleményét erre vonatkozóan kikérték, ezért döntött a képviselő-testület erről.
Polgármester felkéri Fekete Józsefné falugondnokot, hogy számoljon be a 2012. évben
végzett munkájáról.
Fekete Józsefné falugondok köszönti a közmeghallgatás részt vevőit. Tájékoztatja a
közmeghallgatáson részt vevőket arról, hogy a falugondnoki szolgáltatás olyan szociális
alapellátási forma,mely főállásban teljes munkaidőben, heti 40 órában közalkalmazotti
jogviszonyban képzett falugondok alkalmazásával , gépjármű üzemeltetésével biztosítanak.
Célja az aprófalvak szolgáltatása, és egyéb hiányából származó hátrányok csökkentése . A
falugondnoki szolgálat 600 lakosnál kisebb településen, illetve külterületi helyen a szociális
alapellátási feladatok ellátására jött lére. A falugondnoki szolgálat a település lakói számára a
településen hiányzó, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz járul
hozzá, illetve közszolgáltatásokat segíti, a rászorult személyek szállítási problémáját oldja
meg, továbbá hogy a település lakosságát érintő információk gyűjtését, és továbbítását
biztosítsa. A szolgálat tevékenysége során közvetlen, személyes, illetve önkormányzati
feladatok ellátást segítő közvetett szolgáltatásokat nyújt. A közvetlen személyes
szolgáltatások közül alapfeladatnak minősül közreműködés az étkeztetésben, a házi
segítségnyújtásban, a közösségi és szociális információk szolgáltatásában. Mivel
községünkben nincs igény az étkeztetésre, ezért ez nem kerül megvalósításra. A közvetett
szolgáltatás keretében kerül biztosításra az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás, így a
háziorvosi rendelésre szállítás, az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, a gyógyszer
kiváltása, és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás, az óvodáskorú gyermekek
szállítása. A falugondnoki szolgálat térítésmentes. A falugondnoki autó éves futott kilométere
2012. január 1. napjától december 31. napjáig 15.719 km. Az autó 2003-as évjáratú. Év
elejétől sok gondot okozott a meghibásodása. Áprilisban falugondnoki ellenőrzés volt az
önkormányzatnál, melynek során kisebb hiányosságok merültek fel, de azok időközben
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pótolva lettek. Tavalyi év során 5 óvodás gyermek került szállításra kísérő nélkül, de minden
gyermek részére kötelező volt a gyermekülés alkalmazása. Az óvoda befejeztével július –
augusztus hónapban szabadságát töltötte, ez idő alatt polgármester helyettesítette. Júliusban
15 nap, augusztusban 9 nap volt szabadságon. Szeptember elején segítséget nyújtott a
fesztivál szervezésében, illetve a fellépők szállításával. Több alkalommal végzett
költségtérítéses szállítást, melynek költségei 70 Ft/ km áron lettek befizetve. A falugondnoki
autó heti menetrendje nem változott, 7.30 perckor indul az önkormányzat elől az óvodásokkal,
illetve a betegekkel. Hétfőn, kedden és pénteken bevásárló nap van, szerdán termény, építési
anyag és benzin vásárlás, csütörtökön pedig gyógyszer kiváltása történik. Heti 2 alkalommal
kedden és pénteken az Abodhoz tartozó külterületet is ellátja. Betegek szállítása egészségügyi
intézménybe, illetve kórházba feliratkozás alapján működik, amennyiben a Megyei kórházba
kell szállítani valakit, arra polgármester ad engedélyt. A falugondok a kötelező képzéseken
részt vett. Kéri a beszámoló elfogadását, s igyekszik a munkáját a lakosság megelégedésére
végezni.
Polgármester megköszöni a beszámolót, hozzászólásra megadja a szót.
Sápi Olivér észrevételezi, hogy a START munkaprogram keretében dolgozó szorgalmas
szakképzett emberek, akik jelenleg is kipirosodva itt ülnek, nem kapnak sem munkaruhát, sem
egy naptejet. Személy szerint elégedett a falugondnoki szolgálat működésével, de javasolja,
hogy a falugondnoknál legyen létrehozva egy gyógyszeralap, melyből minden rászoruló akár
hétvégén is részesülhetne. Nem egyszerű dolog bejutni hétvégén Edelénybe, ha valakinek
csak egy egyszerű fejfájása van. Sajnálatosnak tartja, hogy hétvégén gyakorlatilag megszűnt a
buszközlekedés a településre, még inkább ellehetetlenítve a falusi ember sorsát. Egyszerűen
lehetetlen busszal bejutni a kórházba beteglátogatásra is.
Béres László ittas állapotban zavarja a közmeghallgatást.
Zsemkó János alpolgármester rendre utasítja Béres Lászlót és arra kéri, hogy hagyja el a
termet ne zavarja a közmeghallgatást.
Béres László a felszólításnak először nem tett eleget, majd később a teremből távozott, ezt
követően többször visszajött, majd végleg távozott.
Ulbrik László jelzi, hogy több hónapja az iskola épülete előtt még mindig nem került
helyreállításra a kidöntött tűzcsap. Sajnálatosnak tartja, hogy a polgármester a lakását
800.000.- Ft-ra értékelte fel, amikor egymillió négyszázezret ér. A buszmegálló kérdése még
mindig foglalkoztatja a lakosokat. Ládbesenyő községben három buszmegálló is található,
pedig a lakosok nincsenek úgy elöregedve, mint Abodon. Nehezményezi továbbá, hogy a
falun áthaladó kamionforgalom felgyorsult, és veszélyezteti az úton haladó idős lakosokat
valamint kisgyermek életét, forgalomkorlátozó tábla kihelyezése lenne szükséges.
Bancsók Marton Henrietta közli, hogy nemrég a fia hátitáskáját is meghúzta a kamion.
Zsemkó János alpolgármester tájékoztatja Ulbrik Lászlót arról, hogy a saját tulajdonát
képező lakás értékelése nem a közmeghallgatás tárgyát képezi. A közmeghallgatáson az
állampolgárok közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.
Szajkó Péterné elmondja, hogy a gyermekei évek óta sárban járnak iskolába, és az utóbb idő
csapadékos időjárása miatt több lábbelit is vásárolnia kellett, mert azok hamar tönkrementek,
drágábbra pedig nem futja, és még mindig nincs megépítve a Névtelen utca járdája.
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Gáll László nem elégedett a falugondnoki szolgálat működésével. Sajnálatosnak tartja, hogy
nemrég rászorult volna, hogy a falugondnok kihozza neki a gyógyszertárból a szemcseppet, és
emiatt reggel fél hétkor átment hozzá és a falugondnok még pongyolában volt és leteremtette,
hogy mit keres hajnalban a lakásán, amikor az az ő magánlakása. Nem érti a falugondnok
viselkedését, hiszen már neki fél nyolckor a munkahelyén kell tartózkodnia. Elmondja,
továbbá hogy a polgármester nem fizette ki neki a földje haszonbérleti díját.
Béres László jelzi, hogy még mindig nincs a közhasznú munkásoknak munkaruhája és nincs
mibe járniuk dolgozni. Sajnálatosnak tartja, hogy szerszámok sem állnak rendelkezésre, hogy
megfelelően dolgozzanak.
Medve József szükségesnek tartja felülvizsgálni a víz minőségét, mert az nemhogy ivásra, de
még mosásra is alkalmatlan annyira sárga színű.
Zsemkó János alpolgármester válaszolva a felvetésekre elmondja, hogy a VOLÁNNAL
többször személyesen is tárgyalt. Sajnos a buszmegálló kiépítése nem olyan egyszerű eset,
mint ahogy az ember elsőre gondolná. Először is kiépített buszmegállóhoz építési engedélyre,
tervre van szükség, járdaszigetet kell kiépíteni, kanyarban nem lehet megállóhely. Azt tudni
kell, hogy a víz elégé vastartalmú, ezért sárga színű a víz, a szolgáltató felé jelezni fogja az
önkormányzat.
Restyánszki Gábor polgármester a kérdésekre válaszolva tájékoztatja a részt vevőket, hogy
a közhasznú munkások munkaruházatát a Belügyminisztérium tájékoztatása alapján csak a
Salgótarjáni Ábránd Ruhagyárból lehet megrendelni. Előzetes tájékoztatás alapján a
megrendelt munkaruhák, bakancsok szállítási ideje 60 nap. A megrendelést elküldte az
önkormányzat. Napolajat nem tudnak biztosítani, az ivóvízről fognak gondoskodni. A
pályázati kiírásban foglaltakat lehet a program keretében biztosítani, azzal el kell számolni.
A haszonbérleti szerződések kifizetése nem olyan egyszerű dolog, mint korábban volt,
régebben szólt a pénzügyesnek fizesse ki, de most már nem így működik a dolog, de ha kell a
sajátjából kifizeti Gáll úr részére.
Írásban fogjuk megkeresni a szolgáltató a tűzcsap helyreállítása érdekében, mivel szóban már
több alkalommal volt jelezve, de nem történt meg a helyreállítása. Elmondja továbbá, hogy a
folyamatban vannak a tárgyalások az Észak-Magyarországi Regionális Vízművekkel.
Napjainkig az ivóvíz szolgáltatását a BORSODVÍZ. Zrt. végzi, de sajnos ott is szervezeti
változások következtek be, és Encsre kellene menni ha valaki vízzel kapcsolatos dolgokat
szeretne intézni. Nem szerencsés dolog, hogy különböző üzemeltető végzi a szennyvíz, és az
ivóvíz szolgáltatását. Sajnos olyan kevés fogyasztó van a településen, hogy nincs meg a
megfelelő keringés és a vezetékekben pang a víz, ezért nincs megfelelő víz.
A község rendezési tervének készítése folyamatban van. A járda és buszmegálló építésével
már több alkalommal foglalkoztak, pályázat benyújtásához önrészt nem tudta az
önkormányzat biztosítani. Az építéshez tervekre van szükség, meg kell várni, amíg elkészül a
rendezési terv.
Méhész Katalin aljegyző tájékoztatja a lakosságot arról, hogy elkészült a falugondnoki
szolgálatról szóló önkormányzati rendelet, ami kifüggesztésre került. El kell olvasni a
rendeletben foglaltakat. A falugondnoki szolgálat igénybevétele iránti igényeket a hivatalban
kell előzetesen bejelenteni, nem a falugondnok lakásán. Az igények ismeretében tudja a
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falugondnok a feladatait szervezni. A falugondnok munkaideje heti 40 óra, 8.30 h-kor van a
munkakezdés ideje.
A falugondnok nem oszthat a lakosság részére hétvégeken gyógyszert, ebből több probléma
adódhat, ilyen feladatot nem vállalhat magára.
Restyánszki Gábor polgármester megköszöni a megjelenést a falu lakossága részéről és a
közmeghallgatást 17.30 órakor bezárja.

K.m.f.
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aljegyző
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