ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2013. szeptember 25. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Állandó
Kirendeltségén
(3753 Abod, Magyar út 42.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének

a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT

1./ Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-ben részesedés megszerzéséről
2./ Megállapodás falugondnok helyettesítéséről
3./ Falugondnok mentesítése a kötelezően vezetendő tevékenységnapló szolgáltatást igénybe
vevő oszlop aláíratása alól

Abod, 2013. szeptember 25.

Vártás József jegyző megbízásából:

Méhész Katalin
aljegyző
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J EG Y Z Ő K Ö N Y V
Készült : Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25. napján
az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Állandó Kirendeltségén (3753
Abod, Magyar út 42.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Restyánszki Gábor polgármester, Zsemkó János alpolgármester, Bartus Gábor,
Berkesi László és Fekete Józsefné képviselők
Tanácskozási joggal jelen vannak: Méhész Katalin aljegyző
Almási Lászlóné igazgatási előadó
Restyánszki Gábor polgármester köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülésen résztvevőket,
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület rendkívüli ülése határozatképes, mivel az 5 fős
testületből 5 fő jelen van. Ismerteti a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait az alábbiak
szerint:
1./ Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-ben részesedés megszerzéséről
Előadó: polgármester
2./ Megállapodás falugondnok helyettesítéséről
Előadó: polgármester
3./ Falugondnok mentesítése a kötelezően vezetendő tevékenységnapló szolgáltatást igénybe
vevő oszlop aláíratása alól
Előadó: polgármester
Polgármester megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli nyílt ülés
napirendi pontjaival kapcsolatba van-e észrevétel, javaslat, indítvány?
A képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, javaslat,
indítvány nem volt.
Polgármester javasolja a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadását a meghívóban
foglaltak szerint.
Képviselő-testület a javaslatot a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjaira 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett – valamennyi képviselő döntésben való részvételével elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
70/ 2013.(IX.25.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak az elfogadásáról
Abod Község Önkormányzatának képviselő-testülete a rendkívüli nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:
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1./ Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-ben részesedés
megszerzéséről
Előadó: polgármester
2./ Megállapodás falugondnok helyettesítéséről
Előadó: polgármester
3./ Falugondnok mentesítése a kötelezően vezetendő tevékenységnapló szolgáltatást
igénybe vevő oszlop aláíratása alól
Előadó: polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tárgyalt napirendek:
1./ Napirendi pont tárgya:
Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-ben részesedés megszerzéséről
Előadó: polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 21. pontja rögzíti,
hogy a helyi közügyek valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok közé tartozik kiemelten a víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) rendelkezései
szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
Abod Község Önkormányzata a Vksztv. alapján ellátásért felelősnek minősül. A jogszabály
szerint az állam vagy a települési önkormányzat kötelessége és joga gondoskodni a közműves
ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközműszolgáltatási feladatok elvégzéséről.
A víziközmű-szolgáltatást településünkön önkormányzati tulajdonú vízi közművek
biztosítják. A szolgáltatói feladatokat az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek
ZRt. végzi az önkormányzattal kötött üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján. A Vksztv.
16.§ (6) bekezdése rögzíti, hogy a víziközmű-üzemeltetési feladatok ellátására üzemeltetési
szerződés csakis olyan társasággal jöhet létre, amely kizárólag az ellátásért felelős, vagy rajta
kívül az állam, települési önkormányzat vagy ezek közös tulajdonában áll.
Abod Község Önkormányzata jelenleg nem tulajdonosa az ÉRV ZRt-nek. Ugyanakkor a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt. mint az ÉRV ZRt. tulajdonosi jogkörének gyakorlója
határozatot hozott arról, hogy lehetőséget biztosít egy-egy 10.000,- forint névértékű
törzsrészvény – független vagyonértékelő által megállapított 28.500,- forintos áron történő –
megvásárlására azon önkormányzatoknak, ahol az ÉRV ZRt. valamilyen önkormányzati
tulajdonú vízi közművet üzemeltet. Ezáltal a közműtulajdonos önkormányzat a szolgáltató
tulajdonosává válhat.
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A részvénytulajdon megszerzését követően az önkormányzat nagyobb betekintést nyerhet a
víziközmű-szolgáltató
működésébe,
hatékonyabbá
válhat
az
önkormányzati
érdekérvényesítés, és aktívabb kapcsolattartás alakulhat ki az érdekelt felek között. Az ellátás
biztonságának, a szolgáltatás minőségének fenntartása és növelése okán mind az
önkormányzatnak, mind a víziközmű-szolgáltatónak érdeke, hogy az önkormányzat
részesedést szerezzen a társaságban.
Az MNV ZRt. által kínált ÉRV-részvények „A”-sorozatú, névre szóló, nyomdai úton
előállított törzsrészvények., amelyekhez a jogszabályok és az alapszabály által biztosított
teljes körű részvényesi, vagyoni, közgyűlési és kisebbségi jogok fűződnek.
Az MNV. ZRt. a részvények önkormányzat általi megvásárlásához az alábbi feltételeket
támasztja:
• Az önkormányzat vállalja, hogy az ÉRV ZRt-vel kötött üzemeltetési szerződés hatálya
alatt részvényét semmilyen jogcímen nem idegeníti el.
• Az üzemeltetési szerződés bármely okból történő megszűnése esetére az
önkormányzat vételi/visszavásárlási jogot engedményez a Magyar Állam részére
megszerzéskori értéken.
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett - valamennyi
képviselő döntésben való részvételével - elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/ 2013.(IX.25.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben
részesedés megszerzéséről

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben részesedés
megszerzéséről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát fejezi
ki az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-ben való
részesedés megszerzésére egy darab, tagsági jogot megtestesítő, „A”
típusú részvénynek a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt-től 10.000,forint névértéken, 28.500,- forint vételáron történő megvásárlásával.
2. Az Abod Község Önkormányzata és az ÉRV. Északmagyarországi
Regionális Vízművek Zrt. között megkötött üzemeltetési szerződés
bármely okból történő megszűnése esetére az önkormányzat
vételi/visszavásárlási jogot engedélyez a Magyar Állam részére
megszerzéskori értéken.
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3. Az önkormányzat vállalja, hogy az ÉRV ZRt-vel kötött üzemeltetési
szerződés hatálya alatt részvényét semmilyen jogcímen nem idegeníti
el.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi és a
vételi/visszavásárlási jogot alapító szerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve 2013. szeptember 30.
polgármester

2./ Napirendi pont tárgya:
Megállapodás falugondnok helyettesítéséről
Előadó: polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátotta.
Polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Abod Község Önkormányzat
fenntartásában működő falugondnoki szolgálatot a belső ellenőr 2013. január 01. napjától
2013. szeptember 9. napjáig ellenőrizte.
A belső ellenőr megállapította, hogy a helyettesítés rendjére vonatkozóan a képviselő-testület
által 22/2013. (IV. 09.) határozattal jóváhagyott együttműködési megállapodást készítettek,
melyben Ládbesenyő Község Önkormányzatával kölcsönösen biztosítják a falugondnokok
helyettesítésének rendjét. Jelen ellenőrzés megkezdéséig az együttműködési megállapodás
Ládbesenyő Község Önkormányzatának képviselő-testülete általi jóváhagyásra nem került
sor, így hatályba lépése nem történt meg.
A belső ellenőr javasolja, hogy amennyiben Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestülete nem hagyja jóvá a helyettesítés rendjére vonatkozó megállapodást, akkor más módon
biztosítani a helyettesítés rendjét.
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 9. napján megtartott
rendkívüli ülésén Abod Község Önkormányzata és Ládbesenyő Község Önkormányzata
között a falugondnok helyettesítéséről szóló „Megállapodás”-t - a 22/2013.(IV.09.)
határozattal jóváhagyta és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására.
Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntéséről 2013. július 8. napján
kaptunk tájékoztatást, mely szerint a megállapodást nem hagyták jóvá, mivel Balajt Község
Önkormányzatával már vállalták a helyettesítést, ezért Abod Község Önkormányzatával erről
már nem tudnak megállapodni.
A falugondnok helyettesítéséről gondoskodni kell, a megállapodás megkötésére Balajt
Község Önkormányzatával van lehetőségünk a polgármester úrral történt előzetes egyeztetés
alapján.
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az
elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
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Képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett valamennyi képviselő döntésben való részvételével - elfogadta, majd meghozta az
alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
72/ 2013.(IX.25.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Megállapodás falugondnok helyettesítéséről

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
megállapodás a falugondnok helyettesítéséről szóló előterjesztést és az
alábbi döntést hozza:
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Abod Község
Önkormányzata és Balajt Község Önkormányzata között a falugondnok
helyettesítéséről szóló „Megállapodás”-t - a határozat mellékleteként
jóváhagyta.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal, illetve 2013. szeptember 30.
Felelős:
polgármester

Melléklet a 72/2013.(IX.25.) határozathoz
Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről
Abod Község Önkormányzata (székhely: 3753 Abod, Magyar utca 42. szám képviseli:
Restyánszki Gábor polgármester), mint Abod falugondnoki szolgálatát fenntartó
másrészről a(z) Balajt Község Önkormányzat (székhely: 3780 Balajt, Fő út 55. szám
képviseli: Szabó Zoltán polgármester), mint a Balajti falugondnoki szolgálatát fenntartó
között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint.
I.
A megállapodás célja
1. Felek jelen megállapodással azt kívánják elérni, hogy a községekben működtetett
falugondnoki szolgáltatás zavartalan működését érjék el, a falugondnok szakszerű
helyettesítésével.
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II.
A megállapodás tárgya
2. Abod Község Önkormányzat helyettesítés céljából személyi állományt biztosít az
alkalmazásában álló falugondok személyével Balajt Község Önkormányzatnak a
falugondnoki teendőinek ellátásához, amennyiben a balajti falugondok szabadság,
betegség, vagy egyéb körülmény miatt nem tudja ellátni teendőit.
3. Balajt Község Önkormányzat helyettesítés céljából személyi állományt biztosít az
alkalmazásában álló falugondok személyével Abod Község Önkormányzatnak a
falugondnoki teendőinek ellátásához, amennyiben az abodi falugondok szabadság,
betegség, vagy egyéb körülmény miatt nem tudja ellátni teendőit.
III.
Együttműködés és bizalmasság
4. A felek kijelentik és garantálják, hogy jogosultak jelen megállapodás megkötésére.
A felek vállalják és garantálják továbbá, hogy a jelen megállapodás időbeli hatálya,
illetve érvényessége alatt tartózkodnak minden olyan szerződés megkötésétől, amelyek
eredményeképp a jelen megállapodásban foglalt vállalásuk megfelelő és kellő teljesítése
részükre lehetetlenné válna, illetve amely egyébként ellentétes lenne, részben vagy
egészében a jelen megállapodással.
5. Felek kötelezettségek vállalnak az ügyek bizalmas kezelésére
6. Vitás kérdések rendezése
A jelen megállapodás szövegezésével, szerkesztésével, értelmezésével és
alkalmazásával kapcsolatban felmerülő esetleges jogvitákat a felek közösen,
jóhiszeműen eljárva rendezik.
7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Polgári Törvénykönyvéről szóló
1959. évi IV. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.
Felek jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.

Abod, 2013. szeptember 25.

…………………………………

……………………………….

Abod
Község Önkormányzata

Balajt
Község Önkormányzata
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Záradék:
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnok helyettesítéséről
szóló „Megállapodás”-t a 72/2013.( IX.25.) határozattal j ó v á h a g y t a .
Abod, 2013. szeptember 25.
Vártás József jegyző megbízásából:
Méhész Katalin
aljegyző

3./ Napirendi pont tárgya:
Falugondnok mentesítése a kötelezően vezetendő tevékenységnapló szolgáltatást
igénybe vevő oszlop aláíratása alól
Előadó: polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a falugondnoki szolgálat szakmai
programjában foglaltak hatékony teljesítését, a szolgálat kontrollálható működését ellenőrizte
Abod Község Önkormányzatánál a belső ellenőr 2013. január 01. napjától 2013. szeptember
9. napjáig.
Az ellenőrzés megállapította, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 39. § (4)
bekezdése előírja, hogy a falugondnok tevékenységét a rendelet 8. sz. melléklete szerinti
tevékenységi naplón köteles dokumentálni.
Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a falugondnok a tevékenységi naplót nem
vezette. Jelen ellenőrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján a falugondnok
2013. 02. 18-ai dátummal a jogszabályi tartalommal egyezően elkezdte használni a
tevékenységi naplót.
A nyomtatvány kitöltési útmutatója előírja, hogy a fenntartó által megbízott, meghatalmazott
személynek aláírásával kell igazolni az adott napi teljesítést, mely azonban a vizsgált
időszakban egyáltalán nem történt meg. A szolgáltatást igénybevevők neve oszlopban
általában feltüntették, hogy kik voltak az igénybevevők, több helyen „lista” hivatkozást írtak,
mely azonban nem volt csatolva a naplóhoz.
A szolgáltatást igénybevevők aláírása oszlop vezetése a kitöltési útmutató szerint a fenntartó
döntése alapján mellőzhető. Ezt az oszlopot a gyakorlatban nem vezették, azonban a fenntartó
erre vonatkozóan írásban nem döntött.
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.
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Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett valamennyi
képviselő döntésben való részvételével - elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/ 2013.(IX.25.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Falugondnok mentesítése a kötelezően vezetendő
tevékenységnapló szolgáltatást igénybe vevő oszlop
aláíratása alól

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
falugondnok mentesítése a kötelezően vezetendő tevékenységnapló
szolgáltatást igénybe vevő oszlop aláíratása alól szóló előterjesztést és a
következő döntést hozza:
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mentesíti a
falugondnokot a kötelezően vezetendő tevékenységnapló szolgáltatást
igénybe vevő oszlop aláíratása alól.
Határidő: 2013. október 1. napjától folyamatos
Felelős:
polgármester a falugondnok tájékoztatásáért

Polgármester – mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, - megköszönte a
képviselő-testületi tagok megjelenését és a rendkívüli ülést bezárta.
K.m.f.
Vártás József jegyző megbízásából:
Méhész Katalin
aljegyző

Restyánszki Gábor
polgármester
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KIVONAT
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25. napján
megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
70/ 2013.(IX.25.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak az elfogadásáról
Abod Község Önkormányzatának képviselő-testülete a rendkívüli nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:
1./ Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-ben részesedés
megszerzéséről
Előadó: polgármester
2./ Megállapodás falugondnok helyettesítéséről
Előadó: polgármester
3./ Falugondnok mentesítése a kötelezően vezetendő tevékenységnapló
szolgáltatást igénybe vevő oszlop aláíratása alól
Előadó: polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

K.m.f.

Vártás József jegyző megbízásából:
Méhész Katalin s.k.
aljegyző

Restyánszki Gábor s.k.
polgármester

Kivonat hiteléül:
- kiadó -

KIVONAT
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25. napján
megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/ 2013.(IX.25.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben
részesedés megszerzéséről

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben részesedés
megszerzéséről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1 . Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát
fejezi ki az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrtben való részesedés megszerzésére egy darab, tagsági jogot
megtestesítő, „A” típusú részvénynek a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő ZRt-től 10.000,-forint névértéken, 28.500,- forint
vételáron történő megvásárlásával.
2 . Az Abod Község Önkormányzata és az ÉRV. Északmagyarországi
Regionális Vízművek Zrt. között megkötött üzemeltetési szerződés
bármely okból történő megszűnése esetére az önkormányzat
vételi/visszavásárlási jogot engedélyez a Magyar Állam részére
megszerzéskori értéken.
3 . Az önkormányzat vállalja, hogy az ÉRV ZRt-vel kötött
üzemeltetési szerződés hatálya alatt részvényét semmilyen
jogcímen nem idegeníti el.
4 . A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi és
a vételi/visszavásárlási jogot alapító szerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve 2013. szeptember 30.
polgármester
K.m.f.

Vártás József jegyző megbízásából:
Méhész Katalin s.k.
aljegyző

Restyánszki Gábor s.k.
polgármester

Kivonat hiteléül:
- kiadó -

KIVONAT
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25. napján
megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
72/ 2013.(IX.25.) H A T Á R O Z A T A

Tárgy:

Megállapodás falugondnok helyettesítéséről

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
megállapodás a falugondnok helyettesítéséről szóló előterjesztést és az
alábbi döntést hozza:
2. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Abod Község
Önkormányzata és Balajt Község Önkormányzata között a falugondnok
helyettesítéséről szóló „Megállapodás”-t - a határozat mellékleteként
jóváhagyta.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal, illetve 2013. szeptember 30.
Felelős:
polgármester

K.m.f.

Vártás József jegyző megbízásából:
Méhész Katalin s.k.
aljegyző

Restyánszki Gábor s.k.
polgármester

Kivonat hiteléül:

- kiadó -

Melléklet a 72/2013.(IX.25.) határozathoz
Együttműködési megállapodás

amely létrejött egyrészről
Abod Község Önkormányzata (székhely: 3753 Abod, Magyar utca 42. szám képviseli:
Restyánszki Gábor polgármester), mint Abod falugondnoki szolgálatát fenntartó
másrészről a(z) Balajt Község Önkormányzat (székhely: 3780 Balajt, Fő út 55. szám
képviseli: Szabó Zoltán polgármester), mint a Balajti falugondnoki szolgálatát fenntartó
között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint.
I.
A megállapodás célja
Felek jelen megállapodással azt kívánják elérni, hogy a községekben működtetett
falugondnoki szolgáltatás zavartalan működését érjék el, a falugondnok szakszerű
helyettesítésével.

1.

II.
A megállapodás tárgya
2.

Abod Község Önkormányzat helyettesítés céljából személyi állományt biztosít az
alkalmazásában álló falugondok személyével Balajt Község Önkormányzatnak a
falugondnoki teendőinek ellátásához, amennyiben a balajti falugondok szabadság,
betegség, vagy egyéb körülmény miatt nem tudja ellátni teendőit.

3.

Balajt Község Önkormányzat helyettesítés céljából személyi állományt biztosít az
alkalmazásában álló falugondok személyével Abod Község Önkormányzatnak a
falugondnoki teendőinek ellátásához, amennyiben az abodi falugondok szabadság,
betegség, vagy egyéb körülmény miatt nem tudja ellátni teendőit.
III.
Együttműködés és bizalmasság

4. A felek kijelentik és garantálják, hogy jogosultak jelen megállapodás megkötésére.
A felek vállalják és garantálják továbbá, hogy a jelen megállapodás időbeli hatálya,
illetve érvényessége alatt tartózkodnak minden olyan szerződés megkötésétől, amelyek
eredményeképp a jelen megállapodásban foglalt vállalásuk megfelelő és kellő teljesítése
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részükre lehetetlenné válna, illetve amely egyébként ellentétes lenne, részben vagy
egészében a jelen megállapodással.
5. Felek kötelezettségek vállalnak az ügyek bizalmas kezelésére
6. Vitás kérdések rendezése
A jelen megállapodás szövegezésével, szerkesztésével, értelmezésével és
alkalmazásával kapcsolatban felmerülő esetleges jogvitákat a felek közösen,
jóhiszeműen eljárva rendezik.
7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Polgári Törvénykönyvéről szóló
1959. évi IV. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.
Felek jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Abod, 2013. szeptember 2
…………………………………

……………………………….

Abod
Község Önkormányzata

Balajt
Község Önkormányzata

Záradék:
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnok helyettesítéséről
szóló „Megállapodás”-t a 72/2013.( IX.25.) határozattal j ó v á h a g y t a .
Abod, 2013. szeptember 25.

Vártás József jegyző megbízásából:
Méhész Katalin
aljegyző

K.m.f.
Vártás József jegyző távollététében:
Méhész Katalin s.k.
aljegyző

Restyánszki Gábor s.k.
polgármester
Kivonat hiteléül:

- kiadó –
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KIVONAT
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25. napján
megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/ 2013.(IX.25.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Falugondnok mentesítése a kötelezően vezetendő
tevékenységnapló szolgáltatást igénybe vevő oszlop
aláíratása alól

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
falugondnok mentesítése a kötelezően vezetendő tevékenységnapló
szolgáltatást igénybe vevő oszlop aláíratása alól szóló előterjesztést és
az alábbi döntést hozza:
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mentesíti a
falugondnokot a kötelezően vezetendő tevékenységnapló szolgáltatást
igénybe vevő oszlop aláíratása alól.
Határidő: 2013. október 1. napjától folyamatos
Felelős:
polgármester a falugondnok tájékoztatásáért

K.m.f.

Vártás József jegyző megbízásából:
Méhész Katalin s.k.
aljegyző

Restyánszki Gábor s.k.
polgármester

Kivonat hiteléül:

- kiadó -

