ABOD K ÖZSÉG ÖNKOR M ÁNYZAT
K ÉP VI SELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. április 8. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban
(3780 Edelény, István király útja 52.) megtartott rendk ívüli nyílt ülésének

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

TÁRGYSOROZAT

1./ 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról
2./ Falugondnoki munkaruha-juttatásáról

A b o d , 2016. április 8.

Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 8.
napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (3780 Edelény,
István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak : Rescsánszki Bertalanné polgármester
Berkesi László képviselő
Fekete Józsefné képviselő
Sápi Olivér képviselő
Igazoltan távol: Zsemkó János alpolgármester
Tanácskozási joggal jelen vannak: Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
Dr.Sáhó Anna fogalmazó
Rescsánszki Bertalanné polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja,
hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 4 fő jelen
van.
Ezt követően az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontját:
1./ 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról
Előadó: polgármester
2./ Pályázat benyújtásáról a vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és
alapvető szolgáltatásinak fejlesztésére
Előadó: polgármester
Javasolja napirendről levenni a „Pályázat benyújtásáról a vidéki térségek kismértékű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásinak fejlesztésére” című napirendet
fedezethiányra tekintettel, egyben javasolja a „Falugondnoki munkaruha-juttatásáról”
szóló előterjesztést felvenni.
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban a képviselő-testület tagjai
részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány.
A képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Rescsánszki Bertalanné polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés
napirendi pontjainak elfogadását a módosítással együtt
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Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait – 4 fő képviselő
döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, az alábbiak szerint:
1./ 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról
Előadó: polgármester
2./ Falugondnoki munkaruha-juttatásáról
Előadó: polgármester
Napirendi pont tárgyalása
1./ Napirendi pont tárgya:
2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról
Előadó: polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Vártás József jegyző elmondja, hogy ez az összeg gyakorlatilag a közszolgáltató
által kerül felhasználásra, mert amúgy is Abodon nagyon alacsony a vízfogyasztás és
gazdaságtalan a rendszernek az üzemeltetése, és ennek a résnek a szűkítésére
szolgál ez a kompenzáció.
Berkesi László Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely
szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Rescsánszki Bertalanné Képviselő-testület a javaslatot szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület a javaslatot – 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta alábbi
határozatát:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2016.(IV.08.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási
pályázat benyújtásáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
2016. évi lakossági víz – és csatornaszolgáltatás támogatási
pályázatának benyújtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozta:
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Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatok számára meghirdetett 2016. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatására c. kiírásra történő támogatási
igény benyújtását a szolgáltatás magas önköltsége miatt jóváhagyja
és felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok
megtételére, a pályázat benyújtására, és nyertes pályázat esetén a
támogatás
felhasználásához
kapcsolódó
kötelezettségvállalás
megtételére.
Határidő: 2016. április 21., és nyertes pályázat esetén 2016.08.22.
Felelős: polgármester
Értesül: ÉRV ZRt., osztályok
2./ Napirendi pont tárgya:
Falugondnoki munkaruha-juttatásáról
Előadó: polgármester
Rescsánszki Bertalanné polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Vártás József jegyző elmondja, jogszabály teszi kötelezővé, hogy a falugondnoknak
munkaruhát kell biztosítani. Az előterjesztés arról szól, hogy a költségvetésben ezt a
fedezetet biztosítsák a rendeletmódosítás során.
Fekete Józsefné
érintettségét.

képviselő

az

előterjesztés

kapcsán

bejelenti

személyes

Rescsánszki Bertalanné polgármester az előterjesztés határozati javaslatának
elfogadását szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület a javaslatot – 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta alábbi
határozatát:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2016.(IV.08.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Falugondnoki munkaruha-juttatásáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Falugondnoki munkaruha-juttatásáról” szóló előterjesztést, és az
alábbi határozatot hozta:
1./ Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évi
költségvetésében 60.000,- Ft összeget biztosít a falugondnoki
munkaruha-juttatásának fedezésére.

4

2./ Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli
Abod Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
rendeletének módosítása során az összeg betervezését, és a
fedezet rendelkezésre állásakor a beszerzését.
Határidő: 1./ azonnal, 2./ 2016.08.31.
Felelős: polgármester, jegyző
Értesül: Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály
Vártás József jegyző napirend után arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy
előkészítés alatt áll egy vidékfejlesztési pályázat, ami eléggé összetett és bonyolult. Ez a
pályázat nagy önerő igényű lenne, amennyiben megnyerik és megvalósításra kerülne.
Most jött az értesítés, hogy április 21-re módosult a pályázat beadásnak a nyitása, így
időt nyertek, az előkészületekkel is jól állnak. A mostani állapot szerint a
rendelkezésükre bocsátott terveket át tudják tekinteni, aminek van leírásos és rajzos
része is, és így, hogy módosult a beadási határidő április 21-re, így legkésőbb a jövő hét
utáni hét első felében tartanának ülést, és akkor döntenének a pályázat benyújtásáról.
A másik téma a hulladékhoz kapcsolódók. A Zöld Völgy Kft. küldött egy e-mailt,
melyben arról tájékoztatnak, és arra hívják fel a figyelmet, hogy az állam által
létrehozott nonprofit gazdasági társaság - Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt. (MHKV) -, holding fogja végezni a követelés behajtást, a számlázást
a lakosság részére, amennyiben számlázás van az adott településen. Tehát a ki nem
fizetett, a be nem hajtott részeket ez a gazdasági társaság fogja behajtani.
Gyakorlatilag nem fogja kérni a kieső részt az önkormányzatoktól, de ez csak akkor
működik, ha egyedi számlázás működik a lakosság nevére. A hivatal fog készíteni egy
előterjesztést, „át fogják rágni” a március 31-én megjelent jogszabályokat. Azt fogják
javasolni a képviselő-testületnek, hogy a kommunális adót szüntessék meg, és álljanak
át egy egyedi hulladékszállítási díjra, amit a központ fog számlázni. Tehát gyakorlatilag
több előnyük is lesz belőle, egyrészt nem kell majd több százezer forintot belerakni a
kommunális adóból, nem kell majd foglalkozni a kommunális adó ügyintézésével,
számlázással, mindennel, a lakosság nem őket fogja „szétszedni”, és ami fontos, hogy
közvetlenül a számlákon nem az önkormányzat fog szerepelni, és nem az
önkormányzatot fogja terhelni. Ennek a módosításnak személy szerint nagyon örül, erre
fognak javaslatot tenni. Előkészítik a kukák kiosztását is, minden lakos kapni fog egy
kommunális és egy szelektíves kukát, amiért nem kell fizetni.
Rescsánszki Bertalanné polgármester kérdezi, hogy a kukákat kiszállítják, vagy saját
maguknak kell megoldani.
Vártás József jegyző: Meg fogják kérdezni a szolgáltatót, hogy kiszállítják-e vagy nem,
de bízik benne, hogy igen.
Fekete Józsefné képviselő: Kérdezi, hogy a régi kukákkal mi lesz.
Vártás József jegyző: Erre most nem tud válaszolni. Edelényben ezt úgy fogják
megoldani, - amin nagyon sokat rágódtak, - hogy az új kukák átvételekor összeszedik
és deponálni fogják a régi kukákat, és értesíteni fogják az ÉHG-t, hogy vigye el, ha kell.
Ha azt fogják mondani, hogy nem kell, akkor majd rendelkeznek felette.
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Rescsánszki Bertalanné polgármester, mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott
el, megköszönte a képviselő-testület megjelenését, és az ülést bezárta.

K.m.f.

Vártás József
jegyző

Rescsánszki Bertalanné
polgármester
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