ABOD K ÖZSÉG ÖNKOR M ÁNYZAT K ÉP VI SELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. szeptem ber 21. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
Abodi Kirendeltségén (3753 Abod, Magyar út 42.) megtartott
rendes nyílt ülésének

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

TÁRGYSOROZAT

1. Abod Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletének módosításáról
2. Tájékoztató az önkormányzat 2018. I. féléves gazdálkodásáról
3. A 43/2018.(VIII.07.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
4. Medvéné Papp Szilvia termőföld haszonbérleti szerződés módosítása és
földvásárlás iránti kérelméről
5. Ingatlan résztulajdonának megszerzéséről
6. Idősek Napja megtartásához fedezet biztosításáról
Zárt ülés:
1./ A kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések részére biztosított
támogatás felhasználásáról

A b o d, 2018. szeptember 21.
Dr.Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 21.
napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén (3753
Abod, Magyar út 42.) megtartott rendes nyílt üléséről.
Jelen vannak: Rescsánszki Bertalanné polgármester
Zsemkó János alpolgármester
Berkesi László Miklós képviselő
Bartus Gábor képviselő
Igazoltan távol: Fekete Józsefné képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr.Vártás József jegyző
Rescsánszki Bertalanné polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja,
hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 4 fő jelen van.
Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:
1. Abod Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletének módosításáról
2. Tájékoztató az önkormányzat 2018. I. féléves gazdálkodásáról
3. A 43/2018.(VIII.07.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
4. Medvéné Papp Szilvia termőföld haszonbérleti szerződés módosítása és
földvásárlás iránti kérelméről
5. Ingatlan résztulajdonának megszerzéséről
Zárt ülés:
1./ A kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések részére biztosított
támogatás felhasználásáról
Utolsó napirendként javasolja felvenni az ”Idősek Napja megtartásához fedezet
biztosításáról” szóló előterjesztést.
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjával 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.
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Rescsánszki Bertalanné polgármester az ülés napirendi pontjainak elfogadását, a
módosítással együtt szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt – 4 fő képviselő
döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, a következők szerint:
1. Abod Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletének módosításáról
2. Tájékoztató az önkormányzat 2018. I. féléves gazdálkodásáról
3. A 43/2018.(VIII.07.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
4. Medvéné Papp Szilvia termőföld haszonbérleti szerződés módosítása és
földvásárlás iránti kérelméről
5. Ingatlan résztulajdonának megszerzéséről
6. Idősek Napja megtartásához fedezet biztosításáról
Zárt ülés:
1./ A kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések részére biztosított
támogatás felhasználásáról
Napirendi pont tárgyalása
1./ Napirendi pont tárgya:
Abod Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletének módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely
szerint a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Rescsánszki Bertalanné polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a rendelettervezet elfogadását szavazásra bocsátja.
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Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 4 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta következő rendeletét:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2018. (IX.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2018. (II. 13.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§ Abod Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 13.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a
következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
a)
b)
c)
d)
e)

193.442
216.922
- 23.480
24.262
782

e
e
e
e
e

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

költségvetési bevétellel
költségvetési kiadással
költségvetési egyenleggel
finanszírozási bevétellel
finanszírozási kiadással

fogadja el.”
2.§ A Rendelet:
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,
d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,
e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet,
f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet,
g) 7. melléklete helyébe a 7. melléklet,
h) 9. melléklete helyébe a 8. melléklet,
i) 11. melléklete helyébe a 9. melléklet,
j) 12. melléklete helyébe a 10. melléklet
k) 13. melléklete helyébe a 11. melléklet
lép.
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3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Vártás József
jegyző

Rescsánszki Bertalanné
polgármester

Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 2/2018. (II.13) önkormányzati rendelet 40.§ (1) bekezdése szerint az
Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2018. szeptember 21. napján
kihirdetésre került.

Dr. Vártás József
jegyző
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2./ Napirendi pont tárgya:
Tájékoztató az önkormányzat 2018. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Dr.Vártás József jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ismét van egy
nyertes VP-s pályázatuk, másfél évvel ezelőtt Edelény és Abod konzorciumban beadott
pályázat, és úgy néz ki, hogy pár hónapon belül eljutnak oda, hogy tudnak venni az
MTZ traktorhoz egy toló-lapot és egy vontatható ágaprítót is.
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely
szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Rescsánszki Bertalanné polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati
javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
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
48/2018.(IX.21.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2018. I. féléves
gazdálkodásáról
Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
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3./ Napirendi pont tárgya:
A 43/2018.(VIII.07.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy a szeptember 30-iglehet a kiegészítő
támogatásigénylést benyújtani, ebben benne van a falugondnoki szolgálattal
kapcsolatos összeg, ami miatt perben állnak a Kincstárral, gyakorlatilag fel van
függesztve a per, úgy gondolja kifejezetten azért, hogy a támogatást kiutalják, és a per
megszüntethető legyen. A támogatásigénylésben benne van még az igazgatási éves
közös hivatali hozzájárulás, amit ilyenkor szoktak beállítani, amit mindig megkaptak,
reméli, hogy most is így lesz.
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely
szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Rescsánszki Bertalanné polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati
javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 4
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta következő
rendeletét:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
49/2018.(IX.21.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: A 43/2018.(VIII.07.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
Abod
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
43/2018.(VIII.07.) határozata 1. pontjának szövegtartalmát
alábbiak szerint módosítja:
„1.

a
az

Abod
Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi
C. törvény 3. melléklet I. 7. pontjában és I. 10. pontjában
foglaltak alapján – vissza nem térítendő - támogatási igényt nyújt
be az Önkormányzat központi költségvetésből igénybevett
támogatás visszafizetéséhez, valam int a lejárt határidejű
szállítói tartozások kiegyenlítéséhez a belügyminiszter és a
nemzetgazdasági miniszter által kiírt pályázat keretében.”

Határidő: 2018.09.30.
Felelős: polgármester
Értesül: Kincstár, osztályok
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4./ Napirendi pont tárgya:
Medvéné Papp Szilvia termőföld haszonbérleti szerződés módosítása és földvásárlás
iránti kérelméről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy a testület többször tárgyalta ezt a témát, és
akkor úgy döntött, hogy a megvásárolni kívánt földterületeket nem kívánja értékesíteni,
ettől függetlenül a vevő fenntartja vételi szándékát, de a bérlet iránti kérelmével
egyidejűleg nyújtotta be. Polgármester asszonnyal egyeztetve készült el az
előterjesztés, ami bérbeadásra vonatkozik. Medvéné Papp Szilviával több bérleti
szerződés van hatályban, ezt összevonnák egy szerződésbe, mert a számlázás a
Pénzügyi Osztályon komoly nehézségbe ütközik, főleg úgy, hogy volt terület visszaadás,
van, ahol több tulajdonrésze van az önkormányzatnak.
Berkesi László Miklós képviselő kérdezi, hogy a bérleti díjat nem emelték?
Dr.Vártás József jegyző: Emelték, csak ha visszaemlékeznek, ők voltak azok, akik
nem fogadták el. Elég nagy küzdelmet folytattak ebben a témában, de nem tudtak
magasabb árat elérni konszenzussal.
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely
szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Rescsánszki Bertalanné polgármester a határozati javaslat elfogadását szavazásra
bocsátja.
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
50/2018.(IX.21.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Medvéné Papp Szilvia termőföld haszonbérleti
szerződés módosítása és földvásárlás iránti kérelméről

Abod
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Medvéné Papp Szilvia termőföld haszonbérleti
szerződés módosítása és földvásárlás iránti kérelméről szóló
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
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1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
kinyilatkozza, hogy a kérelemben foglalt megvásárolni
kívánt földterületeket nem értékesíti.
2. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) Medvéné Papp Szilvia
3780 Edelény, Madách Imre út 27. szám alatti lakos
termőföld haszonbérleti szerződés módosítás iránti kérelmét
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A haszonbérlet lejárati dátumát 2022. december 31.
napjára módosítja.
A haszonbérleti díj mértéke: 1350.- forint/
aranykorona/év.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
szerződések előkészítésére és aláírására.

a

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok, kérelmező
5./ Napirendi pont tárgya:
Ingatlan résztulajdonának megszerzéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy az előterjesztésben igyekeztek mindent
leírni, hogy a testület lássa, milyen tulajdoni hányadot kapnának ajándékba. Annyi volt
az alku, hogy az ingóságokért 50.000 Ft-ot adnak, illetve megkérnék ezzel a
határozattal a magyar államtól a 4/8 rész ingyenes tulajdonba adását az önkormányzat
részére. Úgy gondolja, hogy ide is fogják adni, és ha 5/8 tulajdoni hányad meglesz
birtokba tudják venni. Tapasztalva az MNV Zrt. vagyonkezelésének az ügyintézését,
hogy ők egyetlen egy ingatlan esetében sem, ami üresen áll, nem kívánnak birtokon
belül kerülni, így gyakorlatilag az 1/8-ad rész megszerzésével már birtokba tudnak jutni,
és innentől kezdve az önkormányzat van helyzetben az ingatlan jogi sorsát illetően. A
cél pedig az lenne, hogy minimális összegért megszerezzék ezt az ingatlant.
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely
szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Rescsánszki Bertalanné polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati
javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
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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
51/2018.(IX.21.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Ingatlan résztulajdonának megszerzéséről
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
ingatlan résztulajdonának megszerzéséről szóló előterjesztést, és az
alábbi döntést hozta:
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja,
hogy az Abod belterület 39 hrsz-ú, természetben Abod, Tóth út
51. szám alatti ingatlanban meglévő, Kuru Sámuel (3826
Rakacaszend, Kopasz utca 31.) 1/8 arányú, tulajdonát képező
ingatlanrészt térítésmentesen (ajándékozás jogcímen) elfogadja.
2. Az önkormányzat tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba
történő bejegyzését követően az önkormányzat kezdeményezi a
Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél a 4/8 arányú állami tulajdonrész
térítésmentes átadását.
3. Képviselő-testület 50.000 forint összegért megvásárolja Kuru
Sámuel 1. pont szerinti ingatlanban lévő valamennyi ingóság
tekintetében fennálló tulajdonrészét a 2018. évi költségvetés
tartaléka terhére.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
ajándékozási, adásvételi szerződés, valamint az állami
tulajdonrész
térítésmentes
megszerzése
érdekében
tett
jognyilatkozatok aláírására.
Határidő: 2018.10.15
Felelős: polgármester
Értesül: ajándékozó, osztályok, MNV Zrt.
Rescsánszki Bertalanné polgármester bejelenti, hogy a képviselő-testület zárt ülésen
folytatja munkáját.
Zárt ülés után a képviselő-testület nyílt ülésen folytatja munkáját
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6./ Napirendi pont tárgya:
Idősek Napja megtartásához fedezet biztosításáról
Előadó: polgármester
Rescsánszki Bertalanné polgármester elmondja, hogy a falunapra jóváhagyott
összegből megmaradt kb. 220 ezer forint, és ezt az összeget október 13-án tartandó
Idősek Napjára szeretnék felhasználni étkezésre és fellépők díjazására.
Kéri a képviselő-testületet, hogy járuljon házzá az összeg Idősek Napjára történő
felhasználásához.
A javaslatot szavazásra bocsátja.
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
53/2018.(IX.21.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Idősek Napja megtartásához fedezet biztosításáról
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
„Idősek Napjának megtartására fedezet átcsoportosításáról” szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018.
október 13. napján tartandó Idősek Napja megtartásához
220.000 forint fedezetet biztosít a 2018. évi
költségvetésben
„Települési
önkormányzatok nyilvános

könyvtári

és

közművelődési

feladatainak

előirányzaton rendelkezésre álló összeg terhére.

támogatása”

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendezvény
megszervezésére, hatóságok felé történő bejelentésre, és a
szükséges kötelezettségvállalásokra.
Határidő: 1-2. pont: azonnal, illetve 2018. október 13.
Felelős: polgármester, jegyző
Értesül: osztályok
Rescsánszki Bertalanné polgármester, - mivel más hozzászólás, javaslat nem
hangzott el, - megköszönte a képviselő-testület megjelenését és az ülést bezárta.
K.m.f.
Dr.Vártás József
jegyző

Rescsánszki Bertalanné
polgármester
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