ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2014. augusztus 28. 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./ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
2./ A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választáson
szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról

működő

3./ A közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a közterület névtáblák
és házszámtáblák elhelyezéséről
4./ ÉRV Zrt. Abod község területén végzett 2013. évi ivóvíz, és szennyvíz szolgáltatási
tevékenységéről
5./ Berkesi László Miklóssal kötött termőföld haszonbérleti szerződés módosításáról
6./ Víziközműhálózat 2014. évi bérleti és használati díj felhasználásáról
7./ MVH határozatok elleni fellebbezés benyújtásáról
8./ Medvéné Papp Szilvia termőföld haszonbérleti szerződés kötés tárgyú kérelméről

A b o d, 2014. július 28.

Vártás József
jegyző

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján
az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Állandó Kirendeltségén
(3753 Abod, Magyar út 42.szám) megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Restyánszki Gábor polgármester,
Zsemkó János alpolgármester,
Bartus Gábor képviselő,
Berkesi László képviselő.

Igazoltan távol maradt: Fekete Józsefné képviselő
Igazolatlanul távol maradt: -Tanácskozási joggal jelen vannak: Vártás József jegyző
Almási Lászlóné jegyzőkönyvvezető
Restyánszki Gábor polgármester köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülésen résztvevőket,
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős testületből 4 fő
jelen van.
Ezt követően ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait:
1./ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
Előadó: jegyző
2./ A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választáson működő szavazatszámláló
bizottság tagjainak megválasztásáról
Előadó: jegyző
3./ A közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a közterület névtáblák
és házszámtáblák elhelyezéséről
Előadó: polgármester
4./ ÉRV Zrt Abod község területén végzett 2013. évi ivóvíz, és szennyvíz szolgáltatási
tevékenységéről
Előadó: polgármester
5./ Berkesi László Miklóssal kötött termőföld haszonbérleti szerződés módosításáról
Előadó: polgármester
6./ Víziközműhálózat 2014. Évi bérleti és használati díj felhasználásáról
Előadó: polgármester
7./ MVH határozat elleni fellebbezés benyújtásáról
Előadó: polgármester
8./ Medvéné Papp Szilvia termőföld haszonbérleti szerződés kötés tárgyú kérelméről
Előadó: polgármester
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Megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli ülés napirendi pontjaival
kapcsolatban van-e valami észrevétel, javaslat, indítvány, egyben javasolja a napirendi pontok
cseréjét.
A képviselő-testület tagjai egyetértenek a napirendi pontok cseréjével.
Polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadását:
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait – 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
51/2014.(VIII.28.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Rendkívüli ülés napirendi pontjainak az elfogadásáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:
1./ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
Előadó: polgármester
2./ A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választáson
működő szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról
Előadó: polgármester
3./ A közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről,
valamint a közterületnév táblák és házszámtáblák
elhelyezéséről
Előadó: polgármester
4./ ÉRV Zrt Abod község területén végzett 2013. évi ivóvíz, és
szennyvíz szolgáltatási tevékenységéről
Előadó: polgármester
5./ Berkesi László Miklóssal kötött termőföld haszonbérleti
szerződés módosításáról
Előadó: polgármester
6./ Víziközműhálózat 2014. Évi bérleti és használati díj
felhasználásáról
Előadó: polgármester
7./ MVH határozat elleni fellebbezés benyújtásáról
Előadó: polgármester
8./ Medvéné Papp Szilvia termőföld haszonbérleti szerződés kötés
tárgyú kérelméről
Előadó: polgármester
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1./ Napirendi pont tárgya:
Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
Előadó: Vártás József jegyző
(Az írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja
Vártás József jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy Magyarország
Köztársasági Elnöke 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők, és
polgármesterek általános választásának időpontját. Az egy szavazókörrel rendelkező
településeknek öt tagot, és legalább két póttagot kell választaniuk, a polgármesterek általános
választásának kitűzését követően, legkésőbb azonban a szavazás napja előtti negyvenkettedik
napon. Személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. Ennek megfelelően
2014. augusztus 31.-én 16 óráig kell megválasztani a HVB tagjait.
Előzetes egyeztetést követően az előterjesztésben szereplő személyekre esett a választás, a
választási bizottsági tagok vonatkozásában. A HVB tagjainak személyére a helyi választási
iroda vezetője tesz indítványt, melyről a testület szavazással dönt. Az indítványhoz a testület
kötve van, ahhoz módosító indítvány benyújtására nincs lehetőség. A HVB tagjainak
megválasztását követően a kerül sor az eskü letételére, majd ezt követően a tagok javaslata
alapján kerül megválasztásra az elnök és elnökhelyettes.
Berkesi László képviselő egyetért az előterjesztésben szereplő személyekkel.
Bartus Gábor képviselő javasolja megválasztásra az előterjesztésben szereplő személyeket.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az előterjesztés
határozati javaslatának elfogadását.
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
52/2014.(VIII.28.)H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi
Választási Bizottság tagjává/póttagjává megválasztja:
Tagok:
a) Pálinkás Lajosné - Abod, Petőfi út 8.
b) Majorosné Ferencsik Annamária - Abod, Kossuth út 8.
c) Papp Ferencné - Abod, Tóth út 4.
d) Ferencsik István - Abod, Királykút tanya 23.
e) Gál Józsefné - Abod, Petőfi út 15.
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Póttag:
f) Lingurár Jánosné - Abod, Petőfi út 24.
g) Menzel Léna - Abod, Ivancsó tanya 1.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tagok
eskütételéről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős:
eskütétel: polgármester, egyéb: jegyző
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Vártás József jegyző
2./ Napirendi pont tárgya:
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választáson működő szavazatszámláló
bizottság tagjainak megválasztásáról
Előadó: Vártás József jegyző
(Az írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja
Vártás József jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy a nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását megelőzően a települési
nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akkor kell kitűzni, ha a településen az
adott nemzetiséghez tartozó személyek száma - a legutolsó népszámlálásnak az adott
nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként
összesített adatai szerint - a huszonöt főt eléri. Ezt a rendelkezést első alkalommal a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán kell alkalmazni. Abod
településen – figyelemmel arra, hogy a 2011. évi népszámláláson magukat az adott
nemzetiséghez tartozónak valló személyek száma legalább egy nemzetiség tekintetében eléri
a 25 főt – külön nemzetiségi szavazókört kell kialakítani. A nemzetiségi szavazókör
kialakítására az Abod, Magyar úr 42. szám alatti épületében kerül sor.
Zsemkó János képviselő szeretné tudni, hogy amennyiben több nemzetiségi választásra kerül
sor / ruszin, roma /, akkor valamennyi nemzetiség számára külön szavazatszámláló
bizottságra kerül sor.
Vártás József jegyző tájékoztatja a testület tagjait, hogy valamennyi nemzetiség számára egy
szavazókör szolgál. A nemzetiségek számára kijelölt szavazókör részben akadálymentes, és a
nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztásának időpontja is azonos a helyi
önkormányzati képviselők megválasztásának időpontjával. A szavazatszámláló bizottság
tagjait a képviselő-testület választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz
indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell
megválasztani.
A választási eljárásról szóló törvény úgy rendelkezik, hogy a
szavazatszámláló bizottság legalább 5 tagból kell, hogy álljon, és a kisebbségi jelölő
szervezet a szavazatszámláló bizottságba nem bízhat meg tagot. A Nemzeti Választási
Bizottság 1128/2014.(VIII.05.) NVB határozatával Abod településen a nemzetiségi
önkormányzati képviselők általános választását két nemzetiség esetében tűzte ki, mely
nemzetiségek a roma és ruszin.
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Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az előterjesztés
határozati javaslatának elfogadását.
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
53/2014.(VIII.28.)H A T Á R O Z A T A
Tárgy: A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választáson
működő szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választáson működő
szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról szóló
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 14.§ (4) és 24.§ (1)
bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásához kapcsolódó szavazatszámláló bizottságok tagjait az
alábbiak szerint megválasztja:
Szavazatszámláló bizottság tagjai:
a) Görög Ferencné - Abod, Tóth út 20.
b) Kondás Józsefné - Abod, Petőfi út 23.
c) Mihalik Árpád - Abod, Kossuth út 3.
d) Rescsánszki Péterné - Abod, Tóth út 38.
e) Urszin Bertalanné - Abod, Magyar út 76
Póttagjai:
f) Bancsókné Marton Henrietta - Abod, Magyar út 74.
g) Urszin Viktória - Abod, Magyar út 76.
h) Molnár Istvánné Abod, Tóth út 42.
2. A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok részére a
megbízólevél átadásáról a Helyi Választási Iroda Vezetője
gondoskodik.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: jegyző
Értesül: osztályok, megválasztottak
3./ Napirendi pont tárgya:
A közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a közterület névtáblák és
házszámtáblák elhelyezéséről
Előadó: polgármester
(Az írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja
Vártás József jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény úgy rendelkezik, hogy a közterület elnevezésének rendjét a
települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzat rendeletben állapítja meg, ugyanezen
törvény felhatalmazást ad a települési önkormányzat számára, hogy rendeletben állapítsa meg
a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait. A jogszabály szerint a közterületek
elnevezése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, de a megállapítás mikéntjére nincs
iránymutatás, a házszámok megállapításának rendjére pedig egyáltalán nincs központi
rendelkezés. A közterület elnevezésének, és megváltoztatásának eljárási folyamata, illetve
rendje, valamint a házszámok megállapításának rendje jelenleg nincs szabályozva a
településen, ezért új önkormányzati rendelet megalkotására van szükség. 2013. január 1-jén
hatályba lépett törvény rendelkezése értelmében felhatalmazást kap a települési
önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az
elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás
szabályait. A rendelet-tervezet társadalmi véleményeztetése megtörtént, észrevétel nem
érkezett.
Restyánszki Gábor polgármester szeretné megkérdezni, hogy a házszámtáblák kihelyezése is
önkormányzati feladat körébe fog tartozni.
Vártás József jegyző elmondja, hogy az utcanevek kihelyezése önkormányzati feladat, a
házszámtáblák kihelyezéséről a lakosságnak kell gondoskodnia.
Zsemkó János képviselő véleménye szerint olyan anyagból kell elkészíteni az utcák
elnevezéseit tartalmazó táblákat, melyek időtállóak, és senki számára nem jelent kihívást,
hogy azt esetleg méhtelepre vigye.
Polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt - a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd megalkotta az alábbi rendeletet:

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2014.(VIII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint
a közterület névtáblák és házszámtáblák elhelyezéséről

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. Általános rendelkezések
1. § Abod község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot
megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni
csak e rendelet szabályai szerint lehet.
2. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:
a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti
közterület.
b) Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és
nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév.
c) Házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel,
amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és
amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.
3. A közterület nevének megállapítása és megváltoztatása
3. § (1) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása a képviselő-testület
hatáskörébe tartozik.
(2) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan
nyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani.
(3) Minden házszámnak valamely közterülethez kell tartozni, de közterületnevek
létezhetnek házszámok nélkül is.
(4) Elágazó, több ágú utcákat áganként kell elnevezni.
(5) A lakótelepek épületei közötti szervízutakat, továbbá a mezőgazdasági célú és
lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.
(6) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz a már elnevezett
közterület nevét veszi fel.
(7) Az új elnevezésnél betűk, vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületneveket.
(8) Meglévő közterületnevet az új elnevezéseknél nem lehet felhasználni.
(9) A közterület elnevezése a közterület nevéből és a közterület közlekedési,
funkcionális vonatkozású meghatározásából
a) beépített, vagy beépítésre szánt területen: főút, út, utca, tér, park, köz, sor,
sétány, tanya, telep, völgy, vagy
b) a beépítésre nem szánt területen: dűlő, út áll.
(10)A közterület elnevezés és megváltoztatás előkészítő munkát az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal városfejlesztési feladatokat végző osztálya látja.
4. § (1) A közterület elnevezését a megállapításától számított 10 éven belül nem lehet
megváltoztatni.
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(2) A közterületnév megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.
(3) A közterület jellegének – városrendezés, beépítés vagy más módon történő –
megszűnésével külön döntés nélkül a közterületnév is megszűnik.
(4) A megszűnt közterület nevét a nyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a
megszűnés okát és idejét.
5. § A Közterületnév megállapítását, vagy megváltoztatását kezdeményezheti:
a) a polgármester,
b) a helyi önkormányzat képviselője,
c) Abod község közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező
állampolgár, vagy
d) Abod község közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel
rendelkező jogi személy.
6. § (1) Személyről közterületet elnevezni leghamarabb halála után 25 évvel lehet.
(2) A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és
utónévvel.
(3) Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó így ismert, vagy
az elnevezés egy családról történik.
4. Közterületnév-jegyzék
7. §

A közterület nevének megállapításáról, megváltoztatásáról a Képviselő-testület
döntését követő 30 napon belül a közterületnév-jegyzék vezetője értesíti az első fokú
ingatlanügyi hatóságot a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés
céljából.
5. Közterületnév táblák elhelyezése

8. § (1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületnév táblákon kell feltüntetni. A
táblák kihelyezése a közterület tulajdonosának a kötelessége.
(2) A közterületnév táblán feltüntetett névnek meg kell egyeznie a Közterületnévjegyzékben szereplő írásmóddal.
(3) A közterületnév táblát a közterület mindkét oldalán, a közterület elején és végén,
valamint az utcakereszteződésnél minden sarokingatlanon el kell helyezni.
(4) A közterületnév táblát épületen, kerítésen,
tartószerkezeten, jól látható helyen kell elhelyezni.

vagy

ezek

hiányában

külön

(5) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterületnév tábla elhelyezését és
az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. A közterületnév táblán és a
közterületnév tábla szélétől 1,0 m-en belül reklám céljára szolgáló feliratot, táblát
elhelyezni nem szabad.
8

(6) A közterületnév táblák kihelyezéséről a kihelyezéssel érintett ingatlan tulajdonosát,
kezelőjét vagy használóját a kihelyezésért felelős szerv a kihelyezés előtt 15 nappal
köteles értesíteni.
(7) Megváltozott közterületnév táblákat a tájékozódás zavartalansága érdekében az
elnevezéstől számított két évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színű,
átlósáthúzással kell jelölni. Az új közterületnév táblát az áthúzott régi tábla alá vagy
fölé kell felszerelni. A régi közterületnév táblát a névváltozást követő két év elteltével
a közterület kezelőjének el kell távolítania.
6. A házszámozás szabályai
9. § (1) A névvel ellátott közterületeken házszámmal kell ellátni a beépített és beépítetlen
ingatlanokat. A közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető.
(2) A házszámot ahhoz a közterülethez kapcsolódóan kell megállapítani, amellyel az
ingatlan határos.
(3) Ha az ingatlan több közterülettel érintkezik, a házszámozást az ingatlannak az a
közlekedési csatlakozása határozza meg, amelyről az ingatlan főépületének gyalogos
megközelítése biztosított.
(4) Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a település
központjától kifelé haladva növekedjenek és a közterület jobb oldalán lévő
ingatlanokat páros, bal oldalán lévő ingatlanokat páratlan számmal kell ellátni. Ha a
közterület teret érint, akkor a számozás az óramutató járásával megegyezően
történik. Egyoldalas beépítésű utcában a számozás folyamatos.
(5) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kiegészítő jelzésként a
számok alátöréseként arab számok vagy a latin ábécé nagybetűi alkalmazhatók.
Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént és az ingatlanon újabb
lakások létesülnek, akkor a meglévő házszám arab számokkal történő
alátörésével kell az új házszámokat megállapítani.
Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, de telekmegosztás révén
új ingatlan ékelődik be, akkor a meglévő házszámot változatlanul hagyva, a latin
ábécé nagybetűivel történő alátöréssel kell az új házszámokat megállapítani.
(6) Ha a társasház olyan ingatlanon létesül, ahol az ingatlanok számozása már
megtörtént, az ingatlan eredeti házszámából kiindulva, lépcsőházanként kell
megállapítani a házszámot, a latin ábécé nagybetűivel történő alátöréssel.
(7) Ha a társasház olyan ingatlanon létesül, ahol az ingatlanok számozása még nem
történt meg, a házszámot lépcsőházanként kell megállapítani.
(8) Az ajtószámot emeletenként 1-gyel kezdődően az óramutató járásával megegyezően
kell megállapítani.
(9) A házszám megállapítható az érintett ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, vagy
használójának kérelmére, illetve hivatalból.
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10. § (1) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetekben, olyan
rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok
azonosítását akadályozza. Ilyen esetnek minősül, ha:
a) több ingatlan azonos közterületnévvel és azonos házszámmal szerepel a
hivatalos nyilvántartásban,
b) az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban
található,
c) az ingatlan házszáma téves, vagy
d) az ingatlan megosztására vagy egyesítésére került sor.
(2) Ha a közterületen több ingatlan azonos házszámmal rendelkezik, vagy az ingatlanok
számozása hibás, akkor a közterületet vagy annak egy részét a legkisebb
érdeksérelemmel járó módon kell átszámozni.
(3) Ha a társasház vagy az abban lévő lakások számozása hibás, vagy a beazonosítás
körülményes, a társasház lakásait a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell
átszámozni.
11.§ (1) Az épület, a beépítetlen építési telek és az egyéb földterület házszámát a
Polgármester határozattal állapítja meg.
(2) A házszámot a polgármester hivatalból állapítja meg:
a) új közterület létrejötte
aa) utcanyitás,
ab) meglévő közterület szakaszolása,
ac) terület újraosztása,
b) a kialakult házszámozási rendben fennálló hiba vagy hiány esetén.
(3) Több ingatlant érintő házszám megváltoztatása közterületenként, az összes érintett
ingatlanra vonatkozóan, egy határozatban történik.
(4) A határozatnak a törvényben előírtakon túl tartalmaznia kell:
a) kérelemre indult eljárások esetén
aa) a kérelmező nevét, és
ab) a kérelmező bejelentett lakcímét,
b) hivatalból indult eljárások esetén
ba) a házszám megállapítás okát,
bb) a házszám változásával érintett ingatlanok helyrajzi számát, és
bc) a házszám változásával érintett ingatlanok változás előtti és változás utáni
pontos címét.
(5) A határozatot a törvényben előírtakon túl közölni kell:
a) a kérelmezővel,
b) a házszámozással érintett ingatlanok tulajdonosaival,
c) a területileg illetékes ingatlanügyi hatósággal,
d) az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal népesség-nyilvántartási feladatokat
végző osztályával a nyilvántartásokban történő átvezetés céljából.
(6) A házszámozási eljárásra egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
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(7) A közterület egészének vagy egy részének átszámozásával kapcsolatos eljárás során
a házszámtáblák kihelyezésével kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik.
(8) A házszámozás előkészítő munkáit az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
városfejlesztési feladatokat végző osztálya látja el.
12.§ (1) Az ingatlanokat a közterületről jól látható, a nyilvántartással megegyező
házszámtáblával kell megjelölni.
(2) Amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható, a
közterületről jól látható táblán kell a helyrajzi számával jelölni.
(3) A házszámot az épület közterület felé néző homlokzatán, annak bejárat felőli részén
kell elhelyezni.
(4) Előkertes beépítési mód esetén, amennyiben a közterületről a házszám nem lenne
olvasható, a házszámtáblát a kerítésen a bejárat mellett, kerítés hiányában a telek
közterületi határvonalán jól láthatóan kell elhelyezni.
(5) A beépítetlen építési telek esetén az előbbieket értelemszerűen kell alkalmazni.
(6) Az ingatlan (1)-(2) bekezdés szerinti táblával történő ellátásáról, az ingatlan
tulajdonosa, kezelője, vagy használója a határozat jogerőre emelkedésétől számított
30 napon belül, míg a táblák karbantartásáról és szükség szerinti pótlásáról
folyamatosan köteles saját költségén gondoskodni.
(7) Az (1)-(6) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási és szociális feladatokat végző
osztályának feladatkörébe tartozik.
7. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
Restyánszki Gábor
polgármester

Vártás József
jegyző

Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet 41.§ (1) bekezdése szerint az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Állandó Kirendeltségének hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel 2014. augusztus 29.-én kihirdetésre került.
Abod, 2014. augusztus 29.
Vártás József
jegyző
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4./ Napirendi pont tárgya:
ÉRV Zrt Abod község területén végzett 2013. évi ivóvíz, és szennyvíz szolgáltatási
tevékenységéről
Előadó: polgármester
(Az írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja
Vártás József jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az ÉRV
Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. 2013. június 01. napjától látja el Abod
Község területén a közműves szennyvízelvezetés- és tisztításhoz kapcsolódó üzemeltetői
tevékenységet, valamint 2013. augusztus 01. napjától látja el a településen a közműves
ivóvízellátással összefüggő szolgáltatói feladatokat.
Bartus Gábor képviselő nehezményezi, hogy több panasz is érkezett a település lakói
részéről, hogy a víz nem iható, a vízmű dolgozói csak annyit mondtak, hogy jó ez lábat mosni
az abodiaknak. Sajnálatosnak tartja, hogy ennyire rossz minőségű a víz, szinte lila a színe.
Restyánszki Gábor polgármester elmondja, hogy a vízmű szakemberei időközönként járnak
ellenőrizni az ivóvíz minőségét, tehát valószínűleg az nem esik közegészségügyi határ felé,
azonban olyan kevés a lakosság részéről a vízfogyasztás, hogy gyakorlatilag nincs meg a
megfelelő keringés, így a vezetékekben "pang" a víz.
Zsemkó János alpolgármester véleménye alapján az előterjesztésben szereplő tájékoztatóból
is visszaköszön, hogy szinte 1 m3 a fogyasztás családonként, és nagyon kevés a víz
fogyasztása. Azt meg nem tartja elfogadhatónak, hogy csak azért folyjon a víz, hogy tisztuljon
a rendszer.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az előterjesztés
határozati javaslatának elfogadását.
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
54/2014.(VIII.28.)H A T Á R O Z A T A
Tárgy: ÉRV ZRt. Abod község területén végzett 2013. évi ivóvíz-, és
szennyvíz szolgáltatási tevékenységéről
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
ÉRV ZRt. Abod község területén végzett 2013. évi ivóvíz-, és szennyvíz
szolgáltatási tevékenységéről szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozza:
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÉRV ZRt. Abod
község területén végzett 2013. évi ivóvíz-, és szennyvíz szolgáltatási
tevékenységéről szóló – a határozat mellékletét képező - tájékoztatót
tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:
Értesül:

azonnal
polgármester
ÉRV ZRt., osztályok
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Melléklet az 54/2014.(VIII.28.) határozathoz

Tájékoztató
az ÉRV ZRt. 2013. évi ivóvíz-, és szennyvíz szolgáltatási
tevékenységéről,
Abod község területén
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Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. 2013. június 01. napjától látja el
Abod Község területén a közműves szennyvízelvezetés- és tisztításhoz kapcsolódó
üzemeltetői tevékenységet, valamint 2013. augusztus 01. napjától látja el a településen a
közműves ivóvízellátással összefüggő szolgáltatói feladatokat.
Társaságunk a víziközmű-szolgáltatói feladatok ellátása során kiemelt figyelmet fordít az
érdekelt felek – felhasználók, önkormányzatok – megelégedésére történő szolgáltatás
nyújtására, az ellátásbiztonság fenntartására, a szolgáltatási színvonal folyamatos
fejlesztésére.
Tevékenységünket a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásokban foglaltak szerint
végezzük.
A szolgáltatási díjak alkalmazásánál a jogszabályban rögzítettek szerint jártunk el, az előírt
felhasználó kör esetében a rezsidíj-csökkentés mértékét is figyelembe véve.
Ivóvízellátás vonatkozásában a 2013. évi üzemeltetői tapasztalatunkról, valamint a
kapcsolódó adatokról az alábbiakban számolunk be
A település elosztóhálózatának hossza jelenleg: 3,76 km, ebből a bekötővezetékeké 0,56 km.
Abod területén az ivóvíz fogyasztási helyek száma jelenleg:
lakás:
közületi:
közkifolyó:
tűzcsap:

62 db;
1 db;
17 db.
18 db.

2014. évben 2 fogyasztói fővízmérő hitelesítése jár le. A lejárt hitelességű vízmérők
cseréjükről Társaságunk ütemterv szerint gondoskodik.
Abod község ivóvízellátását a helyi vízmű biztosítja, melynek tisztítási technológiáját, illetve
a kiadott ivóvíz kémiai, bakteriológiai és biológiai minőségét - az érvényben lévő rendeletek
szerint - az Üzemeltetési Szabályzatban rögzített gyakorisággal ellenőriztük.
A vízminőség-ellenőrzési tevékenységet az ÉRV ZRt. Nemzeti Akkreditáló Testület által
akkreditált Központi Laboratóriuma látta el.
Abod község ivóvízhálózatán a mintavételek helyét, a vizsgálatok körét és gyakoriságát a
2002-ben hatályba lépett "Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
szóló" 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet alapján - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével egyeztetve - határoztuk meg, így
a község ivóvízhálózatán egy ponton történt mintavétel: a Tóth Árpád 45. sz. alatt található
közkifolyón.
A rendeletben megfogalmazottak szerint, Társaságunk negyedéves gyakorisággal,
elektronikus formában megküldi a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szervének a hálózati vízminták laboratóriumi vizsgálati eredményeit, évente egy alkalommal
pedig statisztikai kiértékelést végez a Kormányhivatal részére.
2013. évben, Abod, Tóth Árpád 45. számú közkifolyón 1 db vízminta ellenőrző kémiai
vizsgálatát és 2 db minta bakteriológiai elemzését végezte el a laboratórium.
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Az elvégzett vizsgálatok alapján a szolgáltatott ivóvíz minden vízminőségi paraméter
tekintetében megfelelt a vonatkozó rendeletben szereplő határértékeknek.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a
hatósági vízmintavételezést követően, 2013-ban vízminőségi kifogást nem jelzett Társaságunk
felé.
A Tisztelt Fogyasztók 2013. évben vízminőségi kifogást nem jeleztek Társaságunk felé.
Hibabejelentések:
2013. év során Abod község lakosai, illetve az ÉRV ZRt. munkavállalói 9 esetben jelentettek
meghibásodást az ivóvízhálózattal kapcsolatban, az alábbi megoszlásban:
Gépi földmunkát igénylő földből folyás, csőtörés:
Meghibásodás fogyasztói vízmérőaknában:
Közkifolyó hibája:
Tűzcsap meghibásodása:
Egyéb hiba (alacsony a nyomás, PLC hiba, vegyszeradagoló
meghibásodása, elmenő víz nyomócsonk meghibásodás)
4 db

2 db.
1 db.
1 db.
1 db.

A meghibásodások javításánál a közterületeken talajcserét végzünk, a megbontott burkolatot
helyreállítjuk. Az időközbeni technológiai szünetek – pl. beton kötési ideje – a külső
szemlélőben türelmetlenséget kelthetnek, ezért újfent megértésüket és türelmüket kérjük és
köszönjük.
A rejtett meghibásodások kiszűrésére műszeres hibakeresést alkalmazunk. Hálózatellenőrző
csoportunk korszerű mérőeszközökkel rendelkezik, a méréseket ütemezés, illetve szükség
szerint végezzük.
Az aknafedlap lopások miatti pótlásokat folyamatosan végezzük.
Az értékesített ivóvíz-mennyiségeket az alábbi táblázatban foglaljuk össze:
Ivóvíz értékesítés (m3)
2013. év
Lakossági fogyasztás
Közületi fogyasztás
-ebből közkifolyó
Összesen:

718
0
0
718

2013. december 31-én Abod község vonatkozásában Társaságunk kintlévősége a
következőképpen alakul: (Ft-ban)
Lakossági csoportos és
nem csoportos
Megnevezés
összesen
Lejárt határidejű
0,Kintlévőség
437 677,összesen

Közületi
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Mindösszesen

összesen
0,-

0,-

35 057,-

472 734,-

A tartós kintlévőségek csökkentése érdekében Társaságunknak 2013-ban nem kellett
kizáráshoz folyamodnia.
Szolgáltatási díjak:
Az ivóvíz szolgáltatás díja a településen a következőképpen alakul:
év
2014.

egységár
lakossági

közületi

381 Ft/m3 + ÁFA

459 Ft/m3 + ÁFA

A szennyvízközművek üzemeletetéséhez kapcsolódóan a 2013. évi üzemeltetői
tapasztalatunkról, valamint a kapcsolódó adatokról az alábbiakban számolunk be
Hálózati adatok: Elválasztott rendszerű csatornahálózat
Szennyvíz gyűjtőhálózat: ............................................................................................... 4 200 m
Gravitációs ..................................................................................................................... 4 000 m
Nyomás alatti..................................................................................................................... 200 m
Ebből bekötővezeték: ...................................................................................................... 1 400 m
Átemelő telep: ...................................................................................................................... 1 db
Házi bekötés révén ellátott lakások: ................................................................................... 36 db
Bekötés nélküli lakások száma ......................................................................................... 101 db
Bekötés révén ellátott közületek: ......................................................................................... 2 db
Szennyvíztisztító telep adatok: eleveniszapos tisztítástechnológia
Szennyvíztisztító telep kapacitása vízjogi üzemeltetési engedély szerint: 40 m3/nap
Átlagos hidraulikai terhelése: 2 m3/nap
Maximális hidraulikai terhelése: 16 m3/nap
Szennyvíztisztító telep tisztítási hatásfoka:
paraméter
BOI
KOI
NH4
össz nitrogén
össz foszfor
össz
lebegőanyag

bejövő nyers
szennyvíz
1 894,700
6 730,000
117,000
257,700
88,100
3 300,000

tisztított
hatásfok
szennyvíz
6,000 99,7%
34,300 99,5%
0,200 99,8%
14,700 94,3%
3,800 95,7%
16,300
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99,5%

Szennyvízmennyiségi adatok 2013. év
Háztartásokból összegyűjtött szennyvíz:
Intézményi, gazdasági szennyvíz:
Összesen:

656 m3
2 m3
658 m3

A szennyvízmennyiségek számlázása az értékesített, mért ivóvízmennyiség alapján történt.
Aktuális csatornaszolgáltatási díjak (2013. év)

Lakossági
Közületi

Használattal
arányos bruttó
egységár
(Ft/m3)
453,60
1608,00

Vízterhelési
díj
(bruttó,
Ft/m3)
7,68
9,50

Hibaelhárítások, karbantartások 2013. év:
Az átvételt követően a teljes csatornahálózat, valamint az átemelő, ill. a technológiai terek
átmosását elvégeztük magasnyomású mosóval,
Szennyvíz átemelő: Az átemelőnél duguláselhárítást, tisztítást mosatást végeztünk.
Gyűjtőhálózat: A hálózaton bejelentések kivizsgálása, illegális szennyvíz rákötések feltárása,
valamint új szennyvízbekötések műszaki átvétele történt.
Szennyvíztisztító telep: A telep védterület karbantartását (kaszálás) folyamatosan végeztük. A
telep villamos betáplálásának áramváltóját felülvizsgáltuk, kicseréltük. A kapu és kerítés
javítása volt szükséges, amellett a leszakadt aknafedlap zsanérok visszahegesztése is
megtörtént.
5./ Napirendi pont tárgya:
Berkesi László Miklóssal kötött termőföld haszonbérleti szerződés módosításáról
Előadó: polgármester
(Az írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Vártás József jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Képviselő-testület 2014.
május 5-én tartott ülésén hagyta jóvá a Berkesi Úrral kötött haszonbérleti szerződést.
Ezt követően Berkesi Úr 2014. július elején jelezte, hogy a szerződésben a 0114/92 hrsz-ú
terület tévesen szerepel, mert azt az Önkormányzat használja. Ez a szerződés módosítását
teszi szükségessé.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az előterjesztés
határozati javaslatának elfogadását.
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Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 3 igen,
0 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2014.(VIII.28.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Berkesi László Miklóssal kötött
haszonbérleti szerződés módosításáról

termőföld

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Berkesi László Miklóssal kötött termőföld
haszonbérleti szerződés módosításáról szóló előterjesztést, és
az alábbi döntést hozta:
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) a Berkesi László
Miklós 1051 Budapest, Kárpát út 50. szám alatti lakossal
2014. május 6. napján 2014. június 1. napjától
2020. augusztus 30. napjáig terjedő időszakra kötött
termőföld haszonbérleti szerződés módosítását a
határozat mellékleteként jóváhagyja.
2. A haszonbérbe adott ingatlanok közül az alábbi ingatlan
visszakerül az Önkormányzat használatába:
Település Helyrajz Haszonbérbe
megnevezése szám
adott terület
nagysága
Abod

0114/92

1,1037

Haszonbérbe
adott
terület
Aranykorona
értéke
6,19

3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
haszonbérleti szerződés aláírására, valamint arra, hogy a
szerződés aláírását megelőzően név- szám, vagy más
adatelírásból eredő hibákat a szerződésben módosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok, kérelmező
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Melléklet a 55/2014.(VIII.28.) határozathoz

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS
természetes személlyel
Amely létrejött egyrészről ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (címe: 3753 Abod,
Magyar út 42., adószáma: 15548122-1-05) mint Haszonbérbeadó (a továbbiakban:
Haszonbérbeadó) képviseli Restyánszki Gábor polgármester, másrészről
természetes személy
neve: BERKESI LÁSZLÓ MIKLÓS, szül. ideje:
. szül. helye:
leánykori neve:
szig. száma:
adóazonosító jele/adószáma:
lakóhelye: 1133 Budapest, Kárpát út 50.

anyja
/

, mint Haszonbérlő (a továbbiakban: Haszonbérlő, együtt: Szerződő Felek) között az alul írt
napon az alábbi feltételek mellett.
1. Felek kijelentik, hogy közöttük 2014. május 6. napján termőföld haszonbérleti szerződés
jött létre.
2. Felek kijelentik, hogy a közöttük létrejött haszonbérleti szerződésben szereplő ingatlanok
közül az alábbi ingatlan visszakerül az Önkormányzat használatába:

Település Helyrajzi
megnevez
szám
ése
Abod
0114/92

Haszonbérbe
adott terület
nagysága
1,1037

Haszonbérbe adott
terület
Aranykorona
értéke
6,19

3.

Jelen szerződést a Szerződő Felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

4.

A haszonbérleti szerződés módosítással ne érintett pontjai változatlanul hatályban
maradnak.

5.

Jelen szerződés 2014. augusztus 1-jén lép hatályba.
Abod, 2014. augusztus hó ……… nap

Haszonbérlő

Haszonbérbeadó képviseletében
Restyánszki Gábor
polgármester
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6./ Napirendi pont tárgya:
Víziközműhálózat 2014.évi bérleti és használati díj felhasználásáról
Előadó: polgármester
(Az írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja, majd átadja a szót Vártás József jegyző részére
Vártás József jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a víziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a alapján ha jogszabály vagy az
üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását vagy a víziközmű
használatát díj (a továbbiakban: használati díj) fizetéséhez köti, az ellátásért felelős az ebből
származó bevételét elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés
finanszírozására használhatja fel. A 2014 évi bérleti- és használati díj felhasználására
megállapodást kell kötni az üzemeltetővel, mely megállapodás az előterjesztés mellékletét
képezik. Az üzemeltetővel kötött megállapodások alapján 2014. évi használati díjak az alábbi
víziközmű hálózattal kapcsolatos fejlesztésekre kerülnek felhasználásra:
1. Vízműtelepen a termelőkút és a gépház közötti
NA 63-as acél vezeték kiváltása
Összesen:

bruttó

455.257.- Ft
455.257.- Ft

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az előterjesztés
határozati javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen,
0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2014.(VIII.28.)H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Víziközmű-hálózat bérleti és használati díj terhére történő

felújításáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
víziközmű hálózat bérleti és használati díj felhasználására vonatkozó
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1./ Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) a víziközművek felújításához kapcsolódó, és a
2014. évi bérleti-és használati díj felhasználásáról szóló
megállapodást a határozat mellékleteként jóváhagyja.
2./ Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás
aláírására, a beruházási, és felújítási feladatok elvégzéséhez
kapcsolódó kötelezettségvállalások megtételére, és a maradvány
összegének évközben felmerülő víziközmű fejlesztési feladatokra
történő felhasználásra.
Határidő:
Felelős:
Értesül:

2014.12.31.
polgármester
ÉRV ZRt., osztályok
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7./ Napirendi pont tárgya:
MVH határozat elleni fellebbezés benyújtásáról
Előadó: polgármester
Vártás József jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal két határozattal tájékoztatta az érintett településeket, - sajnos többek
között Abod települést, is, hogy a 2012. évben épült játszótér költségeit vissza kell fizetni. Az
egyik határozat arról szól, hogy a 2012. május 16. napján kelt határozatot visszavonja, és a
kifizetési kérelmet elutasítja. A visszavonó határozat oka, hogy az önkormányzat jogosulatlan
részvétel miatt jogosulatlanul vette igénybe, a 8.619.632.- Ft összeget, és ezt az összeget
1.731.932.- Ft kamattal növelten kellene a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon
belül visszautalni a kiutalt pénzt. A másik határozatban pedig tájékoztatják az
önkormányzatot, hogy a 2009. október 14. napján hozott döntését az MVH felülvizsgálta és a
támogatási kérelmet elutasítja.
Zsemkó János alpolgármester véleménye szerint mindenképp meg kell fellebbezni a döntést.
Amennyiben ezt a pénzt vissza kell fizetni, az a település "halálát" jelentené. Ennyi pénzt a
település nem tud összeszedni.
Restyánszki Gábor polgármester elmondja, hogy az országban sajnos több települést is érint,
hogy a játszótér költségeit vissza kellene fizetni. Ebből Borsod megyében öt is található. Első
lépésként mindenképp javasolja a határozatokat fellebbezéssel megvétózni.
Vártás József jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az MVH határozatát az
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) játszóterek építése és felújítása tárgyú vizsgálat
eredményeit tartalmazó zárójelentésben foglaltakra alapozza, mely alapján a játszóterek a
tényleges piaci árnál magasabb összegben kerültek megépítésre.
Bartus Gábor képviselő véleménye szerint is be kell nyújtani a fellebbezést.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az előterjesztés
határozati javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen,
0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2014.(VIII.28.)H A T Á R O Z A T A
Tárgy: MVH határozatok elleni fellebbezés benyújtásáról

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
MVH határozatok elleni fellebbezés benyújtásáról szóló előterjesztést
és az alábbi döntést hozta:
1./ Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte
az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által megküldött
208/0501/37/22/2009, valamint 208/0508/37/23/2009. iktatószámú
határozatok tartalmát, melyben az MVH visszafizetésre kötelezi
Abod Község Önkormányzatát játszótér építés pályázathoz
kapcsolódóan.
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2./

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
fellebbezéseket a határozat mellékleteként jóváhagyja.

Határidő:
Felelős:
Értesül:

a

azonnal
polgármester
osztályok, MVH
1. melléklet a 57/2014.(VIII.28.) határozathoz

Száma: 182-… /2014.
Tárgy: Fellebbezés
Hiv.sz.: 208/0501/37/22/2009.
Iratazonosító: 1675673292
Ügyfél-azonosító: 1002966667

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Palkovics Péter Elnök Úr részére
1095 Budapest, Soroksári u. 22-24.
Tisztelt Elnök Úr!

Abod Község Önkormányzat képviseletében eljárva alulírott Restyánszki Gábor polgármester (ügyfél
azonosító: 1002966667) ezúton
fellebbezést n yújtok

be

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága által
2014.08.13. napján kelt (Önkormányzatunkhoz 2014.08.18. napján érkezett), 1675673292
iratazonosító számú 208/0501/37/22/2009. iktatószám alatt meghozott határozata ellen, melyben
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falu megújításra és fejlesztésre igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008.(X.18.) FVM. rendelet alapján falu megújítás és
fejlesztés jogcímre 2011.12.07. napján benyújtott és 2083266719 azonosító számon nyilvántartott
kifizetési kérelmünk tárgyában 2012.05.16. napján 1432867847 azonosítószámon hozott döntését
visszavonta és kifizetési kérelmünket elutasította, mivel megállapítása szerint az intézkedésben
jogosulatlanul vettünk részt.
A 1675673292 iratazonosító számú 208/0501/37/22/2009. iktatószám alatt meghozott határozat
hatályon kívül helyezése mellett kérem az MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága által
2014.08.13. napján kelt (Önkormányzatunkhoz 2014.08.18. napján érkezett), 208/0501/37/23/2009.
iktatószámon hozott, intézkedésben való jogosulatlan részvételt megállapító, támogatási
határozat visszavonásáról és a támogatási kérelem elutasításáról szóló határozat hatályon kívül
helyezését is a Miniszterelnökséget vezető Miniszter Úrtól.
A vitatott döntés megváltoztatása iránti igény oka, az igényt megalapozó körülmények (a
fellebbezés indokolása):
Fellebbezésem indokolásaként elő kívánom adni, hogy a fellebbezéssel támadott határozatban foglalt
intézkedés jogállami keretek között, teljességében elfogadhatatlan és méltánytalan, e mellett
önkormányzatunk anyagi teherviselő képességét messze meghaladó fizetési kötelezettséget állapít
meg.
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A leghatározottabban visszautasítom, hogy a pályázati eljárás során bármikor is valótlan tényt
közöltünk volna, vagy a támogatást rendeltetéstől eltérően használtuk volna fel, illetve a
jogszabályban, vagy a pályázati felhívásban meghatározott intézkedésben való részvételre vonatkozó
feltételeket megszegtük volna.
Az MVH fellebbezéssel támadott határozatát kizárólagosan az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF)
OF2011./07.08./B4 számú játszóterek építése és felújítása tárgyú vizsgálat eredményeit tartalmazó
zárójelentésben foglaltakra alapozza, mely szerint az igényelt támogatási összeg reális értékét igazolni
hivatott árajánlatokon a tényleges piaci árnál magasabb összegek kerültek feltüntetésre, ennek
következtében a támogatási határozatban a beruházás tényleges bekerülési költségénél magasabb
kötelezettségvállalási összeg került jóváhagyásra.
Sem az MVH fellebbezéssel támadott határozatában, sem az OLAF-jelentésben nincs szó arról, hogy
milyen összegű lehetett volna a reális és tényleges piaci ár a megvalósítás évben, így tehát
tényszerűen, minden kétséget kizáróan nem került megállapításra, hogy mihez képest történt
„túlárazás”.
A beruházással megvalósított játszótéri eszközök „túlárazottsága” azért sem helytálló, mert vitán felül
megállapítható, hogy a játszótéri eszközök a beruházás készre jelentését követő négy év elteltével is
kifogásolhatatlan minőségűek, időtállóak. A telepítési munkálatok mindvégig példaértékű szaktudással
és igényességgel történtek. Ugyanerre a megállapításra jutott a műszaki átadás-átvételi eljárás során a
műszaki ellenőr, továbbá az MVH is a kifizetési kérelmünk jóváhagyását megelőző ellenőrzésen. A
játszótéri eszközök esetleges gyengébb minőségére vonatkozó aggályok teljességgel
megalapozatlanoknak bizonyultak, „túlárazottságról” szó sem lehet.
Ehhez kapcsolódóan meg kívánom továbbá jegyezni, hogy szakmai felkészültségünk nem terjed ki
arra, hogy a beépített játszótéri eszközök piaci értékét megítéljük. Az árajánlatok értékelése során
mindvégig jóhiszeműen, a legteljesebb körültekintéssel, a hatályos jogszabályok és egyéb előírások
maradéktalan betartásával jártunk el, feltételezésünk szerint az MVH is ugyanezen elvek alapján
hagyta jóvá a támogatási kérelmünkben feltüntetett árakat. Ehhez képest legalábbis méltánytalan
kizárólagosan Önkormányzatunk terhére megállapítani, hogy mesterségesen megemelt értékek
kerültek alkalmazásra. Hangsúlyozom, hogy a bekerülési árakra Önkormányzatunk semmiféle
ráhatással nem volt, az MVH korabeli vizsgálatát követően az MVH által jóváhagyásra kerültek.
A játszótéri eszközök és építési árak nem hatósági árak, nincs olyan jogszabályi előírás amely az árat
meghatározná. A pályázati kiírásban építési normajegyzék árak szerepeltek, melyek betartását a
támogatási határozat meghozatala előtt a pályázati kiírásnak megfelelően, a benyújtást követően
először a HACS, azt követően az MVH is ellenőrizte és jóváhagyta. A pályázati kiírásban szereplő
normajegyzék a megépített játszótéri eszközöknél jóval magasabb regisztrált árakat is tartalmazott.
Ennek megfelelően az MVH eljárása és a támogatás megítélése jogszerű volt.
A kivitelező kiválasztása szakemberek igénybe vételével jogszerűen történt. A kivitelező a támogatói
határozatban előírtaknak megfelelően építette meg a játszóteret. Arról hogy a fővállalkozó az őt
megillető árbevétellel mit tett, nincs és nem is volt információnk. Határozottan visszautasítjuk, hogy a
kivitelező az Önkormányzatnak visszajuttatott volna a vállalkozási díjból.
A bekerülési összeg után általunk megfizetett ÁFA összegének megfelelő, a Nemzeti Horizont
Alapítványtól származó támogatási összeg eredetéről nem volt tudomásunk, a Nemzeti Horizont
Alapítvány működése számunkra jogszerűnek és korrektnek tűnt. Kis település révén örültünk a
támogatásnak.
Önkormányzatunk a pályázattal kapcsolatosan soha nem tett valótlan nyilatkozatot, valótlan tényt nem
állított. A megítélt támogatást rendeltetésszerűen használta fel, vállalt kötelezettségeit soha nem szegte
meg.
A játszótér megépítésre került, és az önkormányzat vagyonát gyarapítja a mai napig. A falu lakossága
örömmel használja a játszóteret annál is inkább, mert falunkban ez az egyetlen szórakozási lehetőség.
Fentiek alapján tisztelettel kérem, hogy a kifizetési kérelmünknek helyt adó és korábban általam
hivatkozott határozatot szíveskedjenek hatályában fenntartani, valamint állapítsák meg, hogy a
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jogorvoslati kérelemmel megtámadott határozat az általam kifejtettek alapján törvénysértő és azt
helyezzék hatályon kívül.
Önkormányzatunknak nincs tudomása arról, hogy a beruházás kapcsán bármelyi a beruházásban,
lebonyolításban, kivitelezésben résztvevő és Önkormányzatunk számára számlázó társaság fiktív
számlát állított volna ki. A számlák formailag és tartalmilag is megfelelőek voltak, amelyeket az MVH
szigorúan leellenőrzött és jóváhagyott.
Önkormányzatunk minden esetben, folyamatában és a beruházás aktiválása során is a számviteli
törvény előírásainak megfelelően járt el. Való tartalmú bizonylatokat és nyilatkozatokat csatoltunk, és
nyújtottunk be az MVH részére.
Sajnálatos, hogy a határozat alapját képező OLAF jelentést Önkormányzatunk részére nem küldték
meg, nem ismerhettük meg. Ez egy jogállamban megengedhetetlen.
Fellebbezésem zárásaként el szeretném mondani, hogy településünk az ország legszegényebb részén
található. Haldoklik a mezőgazdaság, míg az ipar már teljesen eltűnt. A munkanélküliség a mi
vidékünkön a legmagasabb az országban.
A visszafizetés összege Önkormányzatunk teljes egyéves költségvetését teszi ki. Így az összeg
visszafizetése kicsiny településünk halálát is jelentené.
Tisztelettel kérjük, hogy a szankcióktól mentesítsék Önkormányzatunkat, és vonják vissza a
hivatkozott határozatot.
Abod, 2014. …………………..
Tisztelettel:
Restyánszki Gábor
polgármester
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2. mellékelt a 57/2014.(VIII.28.) határozathoz

Száma: 188-… /2014.
Tárgy: Fellebbezés
Hiv.sz.: 208/0508/37/23/2009.
Iratazonosító: 1675689820
Ea.: Bikki Katalin
Ügyfél-azonosító: 1002966667
Miniszterelnökség
Lázár János Miniszterelnökséget Vezető Miniszter Úr részére
1357 Budapest, Pf. 6.
Tisztelt Miniszter Úr!
Abod Község Önkormányzata képviseletében eljárva alulírott Restyánszki Gábor polgármester
(ügyfél azonosító: 1002966667) ezúton
fellebbezést n yújtok

be

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága által
2014.08.13. napján kelt (Önkormányzatunkhoz 2014.08.18. napján érkezett) 208/0501/37/23/2009.
iktatószám alatt meghozott határozata ellen, melyben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a falu megújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
135/2008.(X.18.) FVM. rendelet alapján falu megújítás és fejlesztés jogcímre 2009.01.07. napján
benyújtott, 2055064561 azonosító számon nyilvántartott támogatási kérelmünk tárgyában 2009.
október 14. napján 1102372679 azonosítószámon hozott támogatási jogosultságot megállapító
határozatát visszavonta és támogatási kérelmünket elutasította, mivel megállapítása szerint az
intézkedésben jogosulatlanul vettünk részt.
A 208/0501/37/23/2009. iktatószám alatt meghozott határozat hatályon kívül helyezése mellett kérem
az MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága által 2014.08.13. napján kelt
(Önkormányzatunkhoz 2014.08.18. napján érkezett), 208/0501/37/22/2009. iktatószámon hozott
határozat hatályon kívül helyezését.
A vitatott döntés megváltoztatása iránti igény oka, az igényt megalapozó körülmények (a
fellebbezés indokolása):
Fellebbezésem indokolásaként elő kívánom adni, hogy a fellebbezéssel támadott határozatban foglalt
intézkedés jogállami keretek között, teljességében elfogadhatatlan és méltánytalan, e mellett
önkormányzatunk anyagi teherviselő képességét messze meghaladó fizetési kötelezettséget állapít
meg.
A leghatározottabban visszautasítom, hogy a pályázati eljárás során bármikor is valótlan tényt
közöltünk volna, vagy a támogatást rendeltetéstől eltérően használtuk volna fel, illetve a
jogszabályban, vagy a pályázati felhívásban meghatározott intézkedésben való részvételre vonatkozó
feltételeket megszegtük volna.
Az MVH fellebbezéssel támadott határozatát kizárólagosan az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF)
OF2011./07.08./B4 számú játszóterek építése és felújítása tárgyú vizsgálat eredményeit tartalmazó
zárójelentésben foglaltakra alapozza, mely szerint az igényelt támogatási összeg reális értékét igazolni
hivatott árajánlatokon a tényleges piaci árnál magasabb összegek kerültek feltüntetésre, ennek
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következtében a támogatási határozatban a beruházás tényleges bekerülési költségénél magasabb
kötelezettségvállalási összeg került jóváhagyásra.
Sem az MVH fellebbezéssel támadott határozatában, sem az OLAF-jelentésben nincs szó arról, hogy
milyen összegű lehetett volna a reális és tényleges piaci ár a megvalósítás évben, így tehát
tényszerűen, minden kétséget kizáróan nem került megállapításra, hogy mihez képest történt
„túlárazás”.
A beruházással megvalósított játszótéri eszközök „túlárazottsága” azért sem helytálló, mert vitán felül
megállapítható, hogy a játszótéri eszközök a beruházás készre jelentését követő négy év elteltével is
kifogásolhatatlan minőségűek, időtállóak. A telepítési munkálatok mindvégig példaértékű szaktudással
és igényességgel történtek. Ugyanerre a megállapításra jutott a műszaki átadás-átvételi eljárás során a
műszaki ellenőr, továbbá az MVH is a kifizetési kérelmünk jóváhagyását megelőző ellenőrzésen. A
játszótéri eszközök esetleges gyengébb minőségére vonatkozó aggályok teljességgel
megalapozatlanoknak bizonyultak, „túlárazottságról” szó sem lehet.
Ehhez kapcsolódóan meg kívánom továbbá jegyezni, hogy szakmai felkészültségünk nem terjed ki
arra, hogy a beépített játszótéri eszközök piaci értékét megítéljük. Az árajánlatok értékelése során
mindvégig jóhiszeműen, a legteljesebb körültekintéssel, a hatályos jogszabályok és egyéb előírások
maradéktalan betartásával jártunk el, feltételezésünk szerint az MVH is ugyanezen elvek alapján
hagyta jóvá a támogatási kérelmünkben feltüntetett árakat. Ehhez képest legalábbis méltánytalan
kizárólagosan Önkormányzatunk terhére megállapítani, hogy mesterségesen megemelt értékek
kerültek alkalmazásra. Hangsúlyozom, hogy a bekerülési árakra Önkormányzatunk semmiféle
ráhatással nem volt, az MVH korabeli vizsgálatát követően az MVH által jóváhagyásra kerültek.
A játszótéri eszközök és építési árak nem hatósági árak, nincs olyan jogszabályi előírás amely az árat
meghatározná. A pályázati kiírásban építési normajegyzék árak szerepeltek, melyek betartását a
támogatási határozat meghozatala előtt a pályázati kiírásnak megfelelően, a benyújtást követően
először a HACS, azt követően az MVH is ellenőrizte és jóváhagyta. A pályázati kiírásban szereplő
normajegyzék a megépített játszótéri eszközöknél jóval magasabb regisztrált árakat is tartalmazott.
Ennek megfelelően az MVH eljárása és a támogatás megítélése jogszerű volt.
A kivitelező kiválasztása szakemberek igénybe vételével jogszerűen történt. A kivitelező a támogatói
határozatban előírtaknak megfelelően építette meg a játszóteret. Arról hogy a fővállalkozó az őt
megillető árbevétellel mit tett, nincs és nem is volt információnk. Határozottan visszautasítjuk, hogy a
kivitelező az Önkormányzatnak visszajuttatott volna a vállalkozási díjból.
A bekerülési összeg után általunk megfizetett ÁFA összegének megfelelő, a Nemzeti Horizont
Alapítványtól származó támogatási összeg eredetéről nem volt tudomásunk, a Nemzeti Horizont
Alapítvány működése számunkra jogszerűnek és korrektnek tűnt. Kis település révén örültünk a
támogatásnak.
Önkormányzatunk a pályázattal kapcsolatosan soha nem tett valótlan nyilatkozatot, valótlan tényt nem
állított. A megítélt támogatást rendeltetésszerűen használta fel, vállalt kötelezettségeit soha nem szegte
meg.
A játszótér megépítésre került, és az önkormányzat vagyonát gyarapítja a mai napig. A falu lakossága
örömmel használja a játszóteret annál is inkább, mert falunkban ez az egyetlen szórakozási lehetőség.
Fentiek alapján tisztelettel kérem, hogy a támogatási kérelmünknek helyt adó és korábban általam
hivatkozott határozatot szíveskedjenek hatályában fenntartani, valamint állapítsák meg, hogy a
jogorvoslati kérelemmel megtámadott határozat az általam kifejtettek alapján törvénysértő és azt
helyezzék hatályon kívül.
Önkormányzatunknak nincs tudomása arról, hogy a beruházás kapcsán bármelyi a beruházásban,
lebonyolításban, kivitelezésben résztvevő és Önkormányzatunk számára számlázó társaság fiktív
számlát állított volna ki. A számlák formailag és tartalmilag is megfelelőek voltak, amelyeket az MVH
szigorúan leellenőrzött és jóváhagyott.

28

Önkormányzatunk minden esetben, folyamatában és a beruházás aktiválása során is a számviteli
törvény előírásainak megfelelően járt el. Való tartalmú bizonylatokat és nyilatkozatokat csatoltunk, és
nyújtottunk be az MVH részére.
Sajnálatos, hogy a határozat alapját képező OLAF jelentést Önkormányzatunk részére nem küldték
meg, nem ismerhettük meg. Ez egy jogállamban megengedhetetlen.
Fellebbezésem zárásaként el szeretném mondani, hogy településünk az ország legszegényebb részén
található. Haldoklik a mezőgazdaság, míg az ipar már teljesen eltűnt. A munkanélküliség a mi
vidékünkön a legmagasabb az országban.
A visszafizetés összege Önkormányzatunk teljes egyéves költségvetését teszi ki. Így az összeg
visszafizetése kicsiny településünk halálát is jelentené.
Tisztelettel kérjük, hogy a szankcióktól mentesítsék Önkormányzatunkat, és vonják vissza a
hivatkozott határozatot.
Abod, 2014. ……………...
Tisztelettel:
Restyánszki Gábor
polgármester

8./ Napirendi pont tárgya:
Medvéné Papp Szilvia termőföld haszonbérleti szerződés tárgyú kérelméről
Előadó: polgármester
(Az írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja, elmondja, hogy Medvéné Papp Szilvia
edelényi lakos 2014. augusztus 25. napján földbérleti kérelmet terjesztett elő, melyben
ajánlatott tett az Önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan haszonbérbe vételére:
Település
megnevezése

Abod
Abod
Abod
Abod
Abod
Abod

Helyrajzi
szám

0115/14
010/59
010/60
010/61
010/62
0114/42

Haszonbérbe
adott terület
nagysága
0,3915
0,0474
0,0522
0,1002
0,1007
0,3396

Haszonbérbe
adott
terület
Aranykorona
értéke
2,74
0,74
0,81
1,56
1,57
3,77

Művelési ága

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

Természetbeni
állapota

Természetvédelmi
kategória

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

A kérelemben foglaltak alapján a földrészletre vonatkozó bérleti díjat a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet által alkalmazott 1.250.- Ft/AK összegben jelölte meg. Kérelmező
nyilatkozott, hogy Abod Község Önkormányzata felé nincs, és nem is volt haszonbérleti díj
tartozása.
Az ingatlanra vonatkozóan nincs érvényben haszonbérleti szerződés, így a megkötésnek nem
akadálya.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az előterjesztés
határozati javaslatának elfogadását.

29

Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2014.(VIII.28.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Medvéné Papp Szilvia termőföld haszonbérleti szerződés
kötése iránti kérelméről
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Medvéné Papp Szilvia termőföld haszonbérleti szerződés kötése iránti
kérelméről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) kinyilatkozza, hogy Medvéné Papp Szilvia
3783 Edelény, Madách Imre út 27. szám alatti lakossal termőföld
haszonbérleti szerződést köt 2014. szeptember 1. napjától 2020.
december 31. napjáig terjedő időszakra.
2. A haszonbérbe adott ingatlanok:
Település
megnevezése
Abod
Abod
Abod
Abod
Abod
Abod

Helyrajzi
szám
0115/14
010/59
010/60
010/61
010/62
0114/42

Haszonbérbe
adott terület
nagysága
0,3915
0,0474
0,0522
0,1002
0,1007
0,3396

Haszonbérbe adott
terület Aranykorona
értéke

Művelési
ága

2,74
0,74
0,81
1,56
1,57
3,77

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

Természetvédelmi
kategória

3. A haszonbérleti díj mértéke: 1.250.- forint/aranykorona/év.
4. Képviselő-testület a haszonbérleti szerződést – a határozat
mellékleteként – j ó v á h a g y j a.
5. Képviselő-testület elrendeli a haszonbérleti szerződés hirdetményi
úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem benyújtását az
illetékes jegyzőhöz a 474/2013.(XII.12.) Korm. rendeletben, és a
2013. évi CXXII. törvényben foglaltaknak megfelelően.
6. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti
szerződés aláírására, valamint arra, hogy a szerződés aláírását
megelőzően név- szám, vagy más adatelírásból eredő hibákat a
szerződésben módosítsa.
7. Amennyiben a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és
átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 56.§ (4)
bekezdésben foglalt feltételek a haszonbérbevevő esetében nem
állnak fenn, a haszonbérbe adott ingatlanokra vonatkozóan különkülön kell a haszonbérleti szerződést megkötni.
Határidő:
Felelős:
Értesül:

azonnal
polgármester
osztályok, kérelmező
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Melléklet az 58/2014.(VIII.28.) határozathoz

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS
természetes személlyel
Amely létrejött egyrészről ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (címe: 3753 Abod, Magyar út 42.,
adószáma: 15548122-1-05) mint Haszonbérbeadó (a továbbiakban: Haszonbérbeadó) képviseli Restyánszki
Gábor polgármester, másrészről
természetes személy
neve: MEDVÉNÉ PAPP SZILVIA, szül. ideje: ………..., szül. helye: ……………, anyja leánykori neve:
……………..,
szig. száma: ……………….., adóazonosító jele/adószáma: ……………………., lakóhelye: 3783 Edelény,
Madách Imre út 27.
, mint Haszonbérlő (a továbbiakban: Haszonbérlő, együtt: Szerződő Felek) között az alul írt napon az alábbi
feltételek mellett.

1. Szerződő Felek
1.1. Haszonbérbeadó kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlan(ok) termőföld rendeltetésű(ek).
1.2. Haszonbérbeadó kijelenti, hogy jelen szerződést pályázati eljárás nélkül nem előzte meg.
1.3. Haszonbérbeadó igazolja, hogy alább felsorolt ingatlan(ok) az Önkormányzat üzleti vagyoni körébe
tartoznak.
Haszonbérbe
Település
Helyrajzi szám Haszonbérbe
adott
Művelési ága Természetbeni Természetvémegnevezése
adott terület
terület
állapota
delmi kategória
nagysága
Aranykorona
értéke
Abod
0115/14
0,3915
2,74
szántó
szántó
Abod
010/59
0,0474
0,74
szántó
szántó
Abod
010/60
0,0522
0,81
szántó
szántó
Abod
010/61
0,1002
1,56
szántó
szántó
Abod
010/62
0,1007
1,57
szántó
szántó
Abod
0114/42
0,3396
3,77
szántó
szántó
1.4. Haszonbérlő
1.4.1. Haszonbérlő kijelenti, hogy
egyéni mezőgazdasági vállalkozó, vállalkozói ig. száma:
őstermelő, őstermelői ig. száma:
családi gazdálkodó, családi gazdaság regisztrációs száma:

2. A haszonbérleti jogviszonyra vonatkozó alapvető rendelkezések
2.1. A haszonbérlet időtartama
Haszonbérbeadó tulajdonosi jogosultsága alapján a Haszonbérlő részére ellenérték fejében 2014. szeptember
1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra használatba adja az 1.3. pontban
körülírt ingatlan(oka)t. Jelen szerződés ezen időtartam leteltével - amennyiben annak közös megegyezéssel
történő meghosszabbítására nem kerül sor - megszűnik.
2.2. A haszonbérlet díja
A Szerződő Felek a haszonbérlet ellenértékét 1250 forint/aranykorona/évben határozzák meg, mely
összeget a Haszonbérlő köteles minden év június 1. napjáig megfizetni a Haszonbérbeadó által kiadott
számla ellenében. A jelen szerződés megkötésének az évét (azaz a tárgyévet) követő további években a
Haszonbérbeadó a haszonbér mértékét a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, tárgyévet megelőző
évre vonatkozó inflációs ráta mértékével egyoldalúan megemelheti. A Haszonbérbeadó a megemelt
haszonbér mértékét - legkésőbb a számla megküldésével egyidejűleg - írásban közli a Haszonbérlővel.
Haszonbérlő tudomással bír arról, hogy a hivatkozott rendelkezés alapján a Haszonbérbeadó a haszonbérleti
díj összegének megváltozása miatt a szerződés módosítását kezdeményezheti, illetve jelen szerződést a
hivatkozott jogszabályi rendelkezés szerint felmondhatja, amennyiben a haszonbérleti díj felülvizsgálat
összegében a felek 30 napon belül nem tudnak megállapodni.
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Ha az előírt határidőre Haszonbérlő a díjfizetési kötelezettségét nem teljesíti, a Haszonbérbeadó írásban
szólítja fel a Haszonbérlőt kötelezettségének teljesítésére. A díjfizetés késedelmes teljesítése esetén a
Haszonbérlő a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben (a továbbiakban: Ptk.) rögzítettek szerinti kamattal
növelt díjat köteles fizetni.
A Haszonbérlő az adott évben esedékes haszonbér megfizetése előtt nem kezdhet a következő gazdasági év
megalapozásához. Ennek megszegése esetén mezei leltár, vagy egyéb költség- és kártérítési/kártalanítási
igénnyel a Haszonbérbeadóval szemben nem élhet.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy minden év szeptember 30. napjától október 31. napjáig bezárólag a
magyarországi termőföld- és haszonbérleti piac változásait figyelembe véve együttesen áttekinthetik a
haszonbérleti díj mértékének helytállóságát, és annak szükség szerinti módosításáról legkésőbb november 30.
napjáig közös megegyezéssel megállapodhatnak.
Szerződő Felek kijelentik, hogy amennyiben jelen szerződés megkötését követően az Európai Unió
területalapú támogatási rendszerében jelentős változás következik be, az a szerződésben meghatározott
díjtétel felülvizsgálatát eredményezi.
2.3. Természetvédelmi céloknak megfelelő területfenntartás
A Haszonbérlő köteles az 1.3. pontban megjelölt ingatlanokat a jó gazda gondosságával - művelési ágának,
illetve természetbeni állapotának megfelelően - művelni és gondoskodni a termőképesség fenntartásáról. A
Haszonbérlő kötelezi magát, hogy a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényt (a továbbiakban:
Tvt.) és annak végrehajtási rendeleteit, valamint a természetvédelmi oltalom alatt álló területre vonatkozó
kezelési és hatósági előírásokat minden esetben maradéktalanul betartja.
A Haszonbérlő az előre nem tervezhető természetvédelmi jogi és hatósági előírásokat, és az ezzel összefüggő
gazdálkodási-használati korlátozásokat tudomásul veszi, és azokkal összefüggésben a Haszonbérbe adóval
szemben igényt nem támaszt. Az ingatlanok használatával, hasznosításával összefüggő hatósági kötelezések
a Haszonbérlőt terhelik, a hatósági engedélyek beszerzése és a felmerülő költségek viselése a Haszonbérlő
kötelessége. Haszonbérlő a Haszonbérbe adó előzetes engedélye nélkül nem változtathatja meg a
haszonbérelt földrészletnek az ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ágát, illetve a birtokba adáskor az 1.3.
pontban rögzített természetbeni állapotát.
Az 1.3. pontban megjelölt földrészletek természetvédelmi céloknak megfelelő területfenntartását szolgáló
kezelési előírások jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
A Haszonbérlő tudomásul veszi, hogy kizárólag olyan önkéntes vállalásokat tehet az 1.3. pontban megjelölt
földrészleteket érintően - pl. mezőgazdasági támogatások igénylése során -, amelyek nincsenek ellentétben a
birtoktestre meghatározott speciális természetvédelmi kezelési előírásokkal (amennyiben ilyen előírás van a
területre).
A Haszonbérlő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés kezelési előírásainak betartása nem mentesíti a
természetvédelmi hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.
Természetvédelmi érdekből a Haszonbérbe adó a Haszonbérlő használati jogát korlátozhatja. A Haszonbérlő
a használati jog korlátozása miatt kártalanítási igénnyel nem léphet fel a Haszonbérbe adóval szemben.
Amennyiben azonban a fentiek miatt a gazdálkodás egy adott területen véglegesen (a gazdálkodási évre
vonatkozóan) meghiúsul, a haszonbért a felek arányosan csökkentik. Teljesítési segédként bevont
együttműködő partnerek esetén alkalmazandó kiegészítés: A Haszonbérlő a jogviszonyba a természetvédelmi
céloknak megfelelő területfenntartás biztosítása érdekében teljesítési segédként bevont személyek
magatartásáért, mint a sajátjáért felel.
2.4. Alhaszonbérletbe adás tilalma
A Haszonbérlő az ingatlan használatának jogát sem visszterhes, sem ingyenes szerződésben harmadik fél
részére nem engedheti át.
2.5. Hulladék elszállításának kötelezettsége
A Haszonbérlő köteles a gazdálkodás közben keletkezett hulladékot a területről elvinni, illetve a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXV. törvényben foglalt rendelkezéseket maradéktalanul betartani.
2.6. Épület, építmény létesítésének feltételei
Amennyiben a gazdálkodási tevékenység ezt szükségessé teszi, az ingatlanokon a Haszonbérbeadó előzetes
írásbeli hozzájárulásával és a hatályos jogszabályok szerint szükséges hatósági engedéllyel épületek,
építmények létesíthetők, valamint egyéb beruházások végezhetők, különös tekintettel a területhasználattal
összefüggő jogszabályokra, településrendezési tervekre, valamint a helyi építési szabályzatra. Az épületek,
építmények engedélyezésével, beruházásával kapcsolatos költségek a Haszonbérlőt terhelik.
A felépítmények jogi helyzetére a Szerződő Felek külön, írásba foglalt megállapodása irányadó.
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2.7. Bejelentési kötelezettség
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 25/B. § (2) bekezdése alapján, a
haszonbérelt földrészlet fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal felé történő - 30 napon belüli földhasználati bejelentési kötelezettség a Haszonbérlőt terheli.
2.8. A Haszonbérlő felelős a tűz-, munka- és balesetvédelmi szabályok, előírások megtartásáért és viseli azokat a
károkat, amelyek e szabályok megsértésével vagy a kellő gondosság elmulasztásával keletkeznek.
2.9. A Haszonbérlő hozzájárul ahhoz, hogy jelen szerződésben szereplő személyes adatait a Haszonbérbeadó
nyilvántartásaiban rögzítse, tárolja és a számára előírt kimutatásokban, valamint a hatályos jogszabályok
alapján történő adatszolgáltatás során felhasználja.
2.10. A Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve más
szervek is jogosultak ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű
felhasználását.
2.11. A természet védelmének érdekeit sértő, a természeti értéket és a természeti területet – beleértve a védett
természeti értéket és a védett természeti területet veszélyeztető vagy károsító, a védett természeti terület
állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztató jogellenes
cselekményekről Haszonbérlő köteles haladéktalanul szóban, valamint a cselekményről való
tudomásszerzéstől számított 8 napon belül írásban tájékoztatni Haszonbérbeadót.
2.12. A külön jogszabályban – így különösen a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
szóló 1996. évi LV. törvényben - a vadkár, valamint a vadban okozott károk megelőzése érdekében a
földhasználó számára előírt kötelezettségek teljesítése Haszonbérlőt terheli.
2.13. Haszonbérlő köteles haladéktalanul szóban, valamint annak bekövetkeztétől számított 8 napon belül
írásban tájékoztatni Haszonbérbeadót minden olyan körülményről, amelyik jelen szerződésből eredő
kötelezettségeinek teljesítését akadályozza vagy lehetetlenné teszi. Ezen határidő elmulasztása esetén a
Haszonbérlő a szerződésszegés tekintetében nem hivatkozhat a felróhatóság hiányára.

3. Birtokbaadás
3.1. A Haszonbérbeadó jelen szerződés 1.3. pontjában megjelölt ingatlan(oka)t jelen szerződés hatálybalépésével
egyidejűleg a Haszonbérlő birtokába adja, és a Haszonbérlő ezen időtartam alatt szedi az ingatlanok hasznait,
viseli terheit.
3.2. A birtokbaadás időpontjától viselendő terhekbe beleértendő az 1.3. pontban körülírt ingatlanokkal
kapcsolatos minden köztartozás (pl. adók, adók módjára behajtandó köztartozások). A haszonbérlet ideje
alatt szerzett, a bérleménnyel kapcsolatos, alanyi jogon képződő vagyoni jellegű jog(ok) a haszonbérleti
szerződés megszűntével terítésmentesen átszáll(nak) a Haszonbérbeadóra. A Haszonbérbeadó a szerződés
bármilyen okból történő megszűnése esetén jogosult - mint a vagyoni jellegű jog tulajdonosa - a vagyoni
jellegű jog változásának átvezetését egyoldalúan is kezdeményezni.
3.3. Jelen Szerződés megszűnése esetén a haszonbérelt földrészleteket olyan állapotban - különös tekintettel a
gyommentességre - kell átadni a Haszonbérbeadónak, hogy azokon a rendeltetésszerű gazdálkodás azonnal
folytatható legyen.

4. Szerződés módosítása
4.1. Amennyiben a szerződés időtartama alatt olyan jogszabályi rendelkezések lépnek hatályba, amelyek a
Szerződő Felek által vállalt kötelezettségek teljesítését jelentős mértékben megnehezítik, akkor bármelyik fél
kezdeményezheti a szerződés módosítását.
4.2. Jelen szerződés meghosszabbításához a Haszonbérbeadó abban az esetben járul hozzá, ha a szerződés
időtartama alatt a Haszonbérlő semmilyen szerződésszegést nem követett el, valamint mintaszerűen
gazdálkodott, és hozzájárul a szerződés feltételeinek szükség szerinti módosításához. A Haszonbérbeadó
jelen kikötéssel semmilyen előzetes kötelezettséget nem vállal a szerződés meghosszabbítására.

5. Szerződés felmondása, megszűnése
5.1. Azonnali hatályú (rendkívüli) felmondási jog illeti meg a Haszonbérbeadót a 2.3-2.5. pontban rögzített
haszonbérlői kötelezettségek megszegése esetén, valamint amennyiben:
a) a Haszonbérlő a természeti értékeket károsító tevékenységet végez, ezen értve - a Felek által súlyos
szerződésszegésnek tekintett - a mellékletben szereplő kezelési előírások be nem tartását, továbbá amennyiben
a Haszonbérlővel szemben jogerősen természetvédelmi bírságot szabnak ki, vagy természetvédelmi
szabálysértési eljárásban, vagy természetkárosítás miatt indult büntetőeljárásban jogerősen megállapítják a
Haszonbérlő felelősségét;
b) a Haszonbérlő a haszonbérleti jogviszony létrehozását megelőzően, azzal összefüggésben, vagy a
haszonbérleti jogviszony fennállása alatt bármikor valótlan nyilatkozatot tesz;
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c) a Haszonbérlővel szemben a szerződés megkötését követően csőd- vagy felszámolási eljárás indul, illetve
végelszámolás, vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás alá kerül, továbbá amennyiben a Haszonbérlő
tevékenységét felfüggesztette, vagy tevékenységét felfüggesztették, illetőleg állami vagyon hasznosítására
irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az
eljárásból kizárták;
d) írásbeli figyelmeztetés ellenére is károsítja a haszonbérelt, vagy bármely más, igazgatósági
vagyonkezelésben álló ingatlant, vagy súlyosan veszélyezteti annak épségét;
e) írásbeli figyelmeztetés ellenére sem műveli meg a haszonbérelt földrészletet, vagy általában olyan
gazdálkodást folytat, amely súlyosan veszélyezteti a földrészlet termőképességét, az állatállományt vagy a
felszerelést, illetve a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanokat rendeltetés-, illetve szerződésellenesen
használja;
f) a haszonbérleti díjat és az esetleges késedelmi kamatot, vagy a közterheket a lejárat után közölt felszólítás
ellenére a kitűzött megfelelő határidőben sem fizeti meg;
g) az ingatlan használatát másnak átengedte, vagy a Haszonbérbe adó hozzájárulása nélkül, vagy attól eltérően
az ingatlanokon a rendes gazdálkodás körét meghaladóan végzett beruházást vagy az ingatlan művelési ágát
megváltoztatta;
h) a természetvédelmi jogszabályok vagy a természetvédelmi hatóság előírásaitól eltérő, illetőleg a természeti
terület állagát vagy állapotát kedvezőtlenül befolyásoló tevékenységet folytat, továbbá ha a természeti értékek
fennmaradását bármely módon veszélyezteti;
i) a területen géntechnológiával módosított növényt termeszt;
j) a szakszerű gazdálkodással a területen felhagy;
k) az ellenőrzést ismételten akadályozza; vagy
l) olyan - a Haszonbérbe adó vagyonkezelésében lévő - ingatlant is használ legeltetés, vagy más - számára
meg nem engedett - célra, amely nem képezi jelen szerződés 1.3. pontban megjelölt tárgyát, és amelynek
használatára egyéb jogcímen sem jogosult.
5.2. A természetes személy Haszonbérlő a haszonbérleti szerződést azonnali hatállyal akkor is felmondhatja, ha
egészségi állapota olyan mértékben romlik meg, vagy családi és életkörülményeiben olyan tartós változás áll
be, amely a jelen haszonbérleti szerződésből eredő kötelezettségei teljesítését akadályozza.

6. Szerződést módosító jogszabályi feltétel
A Szerződő Felek rögzítik, hogy módosító feltétel alatt mindketten azt értik, hogy a jelen szerződés tartalmával
ellentétes jogszabályi rendelkezés a jogszabály hatálybalépésével egyidejűleg automatikusan jelen szerződés
tartalmává válik és a szerződés jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő soron kívüli módosítását eredményezi.
Ugyanilyen soron kívüli módosulást eredményez, ha a jelen szerződésben hivatkozott bármely jogszabály helyett
új jogszabály lép hatályba az adott szerződési elem vonatkozásában. Ilyen esetben a hatályba lépett új jogszabály
címét, számát és a konkrét jogszabályi helyet is meg kell jelölni a szerződés módosítása során.

7. Ellenőrzés
A Haszonbérbeadó jogosult a szerződésszerű használatot személyesen, illetve más képviselője útján, a
Haszonbérlő jogszerű tevékenységének szükségtelen zavarása nélkül bármikor ellenőrizni, melyről a
Haszonbérlőt tájékoztatja.

8. Rezsiköltség
Az 1.3. pontban körülírt ingatlanok használatával, birtoklásával összefüggő mindennemű költség jelen szerződés
időtartama alatt a Haszonbérlőt terheli.

9. Kártérítés, költségviselés
9.1. Szerződő Felek kikötik, hogy amennyiben a rögzített természetbeni állapothoz képest romlik az ingatlanok
állapota, vagy azokat más környezeti, vagy természeti károsodás éri, és ez a Haszonbérlőnek, illetve
megbízottjának, alkalmazottjának képviselőjének, tagjának szerződésszegő, vagy más jogellenes magatartása
következtében állott be, úgy a Haszonbérlő köteles a Haszonbérbeadónak az ebből eredő károkat a Ptk.
szabályai szerint megtéríteni.
9.2. A Haszonbérlő a Ptk. szerint felel azért az egyéb - szerződésszegéssel okozott - kárért is, amely a saját,
illetve megbízottjának, alkalmazottjának, képviselőjének, tagjának magatartása következtében állott be,
illetve felelős azon személy magatartásáért, akit kötelezettsége teljesítéséhez, illetve joga gyakorlásához vesz
igénybe.
9.3. A Haszonbérlő előzetesen és visszavonhatatlanul teljes egészében lemond mindennemű kártalanítási
igényéről, amely esetlegesen védett állatfaj egyede által - a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanokban, az
azon található terményben - okozott kártétel miatt keletkezne Tvt. 74. § (4) bekezdése alapján.
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9.4. A Haszonbérlő tudomásul veszi, hogy kártalanítási igényt nem keletkeztet: védett természeti területen a
természeti kár [Tvt. 37. § (3) bekezdésében meghatározott tevékenységgel okozott kár] megelőzése és
megakadályozása érdekében jogszerűen előírt korlátozás vagy tilalom.
9.5. A Haszonbérlő tudomásul veszi, hogy a Haszonbérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása (2.6. pont) nélkül
megvalósult építkezés, értéknövelő beruházás esetén annak értékét a Haszonbérbeadó a Haszonbérlő részére
a szerződés megszűnésekor nem téríti meg. Ezekben az esetekben a Szerződő Felek a jogalap nélküli
gazdagodás szabályainak érvényesülését kizárják.
9.6. A szerződés megszűnésekor a Haszonbérlő elviheti az általa létesített, állagsérelem nélkül eltávolítható
berendezési és felszerelési tárgyakat, valamint - Szerződő Felek eltérő megállapodásának hiányában (2.6.
pont) - követelheti a Haszonbérbeadó írásbeli hozzájárulásával létesített és el nem vihető berendezéseknek,
az általa telepített növényzetnek, valamint a talaj minőségének javítását eredményező ráfordításainak a
szerződés megszűnésekor megállapított értékét. A szerződés megszűnésekor a Haszonbérlő - a
Haszonbérbeadóval kötött eltérő megállapodás hiányában - az általa létesített ideiglenes jellegű építményt a
saját költségén, kártalanítás nélkül köteles lebontani, illetve eltávolítani. E kötelezettség nem teljesítése
esetén a bontási, illetve eltávolítási munkálatokat a Haszonbérbeadó a Haszonbérlő költségére elvégeztetheti.
Ennek megszegése esetén a Haszonbérlő a mezei leltárhoz kötődően semmilyen jogcímen nem támaszthat
követelést a Haszonbérbeadóval szemben.

10. Egyebek
10.1. A Szerződő Felek jelen szerződés teljesítésében együttműködnek. A szerződés teljesítését érintő minden
lényeges kérdésről a felek egymást haladéktalanul értesítik.
10.2. A Szerződő Felek az egymásnak küldött tértivevényes küldemények kézbesítése tekintetében
megállapodnak abban, hogy amennyiben a címzett a küldeményt nem veszi át, vagy az átvételét megtagadja,
a sikertelen kézbesítés napjától számított ötödik napon kell az adott iratot kézbesítettnek tekinteni.
10.3. A Haszonbérlő (képviselője) hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen
szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák, hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a
Haszonbérbeadó szerződései nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése,
ellenőrzése érdekében kezelje.
10.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szerződő Felek a Ptk., a Tft., a Tvt., az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény,
valamint az önkormányzat vagyonrendeletében foglalt rendelkezéseit tekintik irányadónak.
10.5. Jelen szerződésből eredő jogviták esetére a Szerződő Felek kikötik a Kazincbarcikai Járásbíróság, illetve
pertárgy értékétől függően a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.
10.6. Haszonbérbeadó tájékoztatja a Haszonbérlőt, hogy védett természeti területen az illetékes
természetvédelmi felügyelőség (Észak-magyarországi KTVF (Miskolc) Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség, címe: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) előzetes engedélye szükséges a
Tvt. 38.§ (1) bekezdése alapján különösen:
a) a gyep feltöréséhez, felújításához, felülvetéséhez, öntözéséhez, legeltetéshez, kaszáláshoz;
b) a terület helyreállításához, jellegének, használatának megváltoztatásához;
c) termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének, termőföld művelési ágának a
megváltoztatásához;
d) nád és más vízi növényzet égetéséhez, irtásához, aratásához, gyep- és parlagterület, tarló és szalma
égetéséhez, valamint - a kijelölt és kiépített tűzrakóhely kivételével - erdőterületen tűz gyújtásához;
e) növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét
befolyásoló vegyi anyagok felhasználásához;
f) járművel történő közlekedéshez, az arra kijelölt utak, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez
szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó - külön jogszabályokban erre feljogosított személyek járművei kivételével.
Fenti hatósági engedélyek beszerzése a Haszonbérlő kötelezettsége.
10.7. Haszonbérbeadó írásos megkeresésére Haszonbérlő köteles a használattal összefüggő adatokat – ideértve
az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő
„Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat”
feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 2. § (6) bekezdése szerinti
gazdálkodási naplót is – a Haszonbérbeadó rendelkezésére bocsátani, illetve az azokba való betekintést
biztosítani.
10.8. A jelen szerződés tárgyát képező földrészletekre vonatkozó speciális természetvédelmi előírásokat felek
nem rögzítenek, azok tekintetében a hatályos jogszabályok az irányadóak.
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10.09. Haszonbérlő kijelenti, hogy a 2013. évi CXXII. törvény 42. § (1) bekezdésének megfelelően vállalja,
hogy a földhasználati szerződés fennállása alatt megfelel a Földforgalmi tv. 40. § (1)-(4) bekezdésében,
valamint a 41. §-ban foglalt feltételeknek, a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és
ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének.
10.10. A 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdésének megfelelően a haszonbérlő adatait jelen pontban is
rögzítik:
• természetes személy szerződő fél neve:
• személyi azonosítója:
• a személyi azonosítóval nem rendelkező személy esetében a Fétv 2/A. §-ban meghatározott belső
egyedi azonosító száma, feltéve, ha arról tájékoztatást kapott:
• állampolgársága:
• lakcíme:
• ha a haszonbérlő tagja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának akkor
tagsági azonosító száma:
10.11. Szerződő felek a Fétv 48. §-ára is figyelemmel rögzítik, hogy haszonbérlő előhaszonbérletre nem
jogosult.
10.12. Haszonbérlő a Fétv 5. §-a kapcsán kijelenti, hogy tekintettel arra, hogy 2014. április 30-áig az a
természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet is földművesnek, fiatal földművesnek, pályakezdő
gazdálkodónak, mezőgazdasági termelőszervezetnek vagy újonnan alapított mezőgazdasági
termelőszervezetnek minősül, amely megfelel
a) földműves esetén a Földforgalmi törvény 5. § 7.;
b) fiatal földműves esetén a Földforgalmi törvény 5. § 6. és 7.;
c) pályakezdő gazdálkodó esetén a Földforgalmi törvény 5. § 22.;
d) mezőgazdasági termelőszervezet esetén a Földforgalmi törvény 5. § 19.;
e) újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet esetén a Földforgalmi törvény 5. § 26.
pontjában meghatározott feltételeknek, függetlenül attól, hogy az a)-e) pontban foglalt földforgalmi
törvényi rendelkezések szerinti nyilvántartásba még nem került bejegyzésre.
Így ezen jogszabályi követelmények MEGFELEL/NEM FELEL.
(Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ezen nyilatkozatot aláhúzással jelölik)
10.13. Haszonbérlő kijelenti, hogy a Fétv 114. §-ának megfelelően:
• a szerződés tárgyát képező föld haszonbérbe vételével a már birtokában lévő föld területnagysága nem
haladja meg a Földforgalmi törvény szerinti birtokmaximumot, valamint
• elfogadja, és tudomásul veszi, hogy ha utólagos ellenőrzés során jogerősen megállapításra kerül az Fétv
114. § (1) a) pont szerinti nyilatkozatának valótlansága, úgy az
• a büntető törvénykönyv szerinti büntetőjogi felelősségre vonását, és
• a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld használata után a jogsértő állapot fennállásának
időtartama alatt, a jogsértéssel érintett földterület után a részére folyósított költségvetési vagy európai
uniós támogatásnak megfelelő összegű pénzösszeg visszafizetését vonja maga után.
10.14. Jelen szerződést a Szerződő Felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írják alá.
10.15. Jelen szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba.
Abod, 2014. ………………….. hó ……… nap

Haszonbérlő

Haszonbérbeadó képviseletében
Restyánszki Gábor
polgármester
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Restyánszki Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait a napirendi pontok
lezárását követően, hogy dr. Gyurjács Dénes háziorvos nehezményezi, hogy vissza lett
küldve számára az általa kiállított számla, mert a továbbiakban az önkormányzat az utiköltség
hozzájárulást nem kivánja részére fizetni. Szóban már a lakosokat is tájékoztatta, hogy nem
fog kijárni a településre, majd a falugondnoki autó beszállítja az embereket Edelénybe.
Írásban is megküldte az erre vonatkozó nehezményező levelét, amelyben leírja, hogy sokba
került az elmúlt időszakban az autójának fenntartása és javítása a településre való kijutás
nehézsége /rossz út/ miatt.
Zsemkó János alpolgármester véleménye szerint, ha a doktor úr nem fog kijárni, majd ki fog
járni más háziorvos. Tudomása szerint a doktor úr az Egészségbiztosítási Pénztártól
magasabb összegű juttatást kap a település ellátása miatt. Javasolja levélben megkeresni az
egészségbiztosítási pénztárt, hogy tájékoztassák az önkormányzatot erre vonatkozóan, majd
azt követően tájékoztassa az eredményről az önkormányzat az orvost is.
Almási Lászlóné jegyzőkönyvvezető tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy sajnos
egyre inkább fogyóban van az önkormányzat pénzkészlete, az állami hozzájárulás mértéke
egyre inkább csökkenő tendenciát mutat, felhívja a képviselő-testület tagjainak figyelmét a
takarékos gazdálkodásra.
Restyánszki Gábor polgármester szeretné még elmondani, hogy amennyiben a hivatal
felújítási munkálataira sor kerül, akkor szeretné ha a hivatalnál az ereszcsatornázás is
megoldásra kerülne.
Zsemkó János alpolgármester véleménye szerint, majd az önkormányzati választásokat
követően megoldásra kerül a hivatal felújítási munkálata is.
Restyánszki Gábor polgármester - mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el megköszönte a képviselő-testületi tagok megjelenését, és az ülést bezárta.

k.m.f.t

Vártás József
jegyző

Restyánszki Gábor
polgármester
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