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 Az előterjesztés készítésében közreműködött: 

  Településfejlesztési Osztály 

  Az előterjesztést megtárgyalja:  
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 Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 

  

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012. április 26-i ülésére 

A Babára Hangolva Gyermek- és Családvédelmi Egyesület „Születés Hete Fesztivál 

rendezése” iránti kérelemének elbírálásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Babára Hangolva Gyermek- és Családvédelmi Egyesület a Születés Hete Közhasznú 

Egyesülettől elnyerte a 2012. május 7-13 között megrendezésre kerülő „Születés Hete 

Fesztivál” rendezésének jogát Abony Városában. Az egyesület a rendezvénysorozat részeként 

számos kulturális és szakmai programot tervez kismamák, anyukák és családok részére. 

 

Az Egyesület a fentiekkel kapcsolatban kéri a Képviselő-testületet, hogy Abony Város Fő 

terét 2012. május 12-én térítésmentesen biztosítsa a rendezvény számára (előterjesztés 1. 

számú melléklete).  

 

Az Egyesület vezetője telefonon tájékoztatta a Polgármesteri Hivatalt, hogy - egyeztetetve a 

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola igazgatónőjével - rossz idő esetén a rendezvényt az 

iskola aulájában tartják, melyről szóló nyilatkozat az előterjesztés 2. számú mellékletét 

képezi.  

 

Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló a 

13/2007. (IV.12.) sz. rendelet 9. § szerint: 

„(2) Korlátozottan forgalomképes vagyon ingyenes, vagy jelképes ellenértékű bérbeadásáról, 

ingyenes, vagy jelképes ellenértékű használatba adásáról, ingyenes, vagy jelképes ellenértékű 

tulajdonba adásáról egyedi határozattal a képviselő-testület dönt. 

(3) Korlátozottan forgalomképes vagyon ingyenes, vagy jelképes ellenértékű bérbeadása, 

ingyenes, vagy jelképes ellenértékű használatba adása, ingyenes, vagy jelképes ellenértékű 

tulajdonba adása állami, önkormányzati feladatot ellátó egyház, alapítvány, közalapítvány, 

gazdasági szervezet és egyéni vállalkozó javára biztosítható.” 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek eltérő használatáról szóló 

27/2003. (XII.17.) számú rendelet 11. § (7) bekezdése az alábbiakról szól: 

„(7) A közterület-használat ingyenes amennyiben:  

a) a terület használatára az önkormányzat testülete által jóváhagyott és támogatott, nem 

bevételszerző rendezvények megtartása céljából kerül sor.  

b) a használó a felújításra szoruló zöldfelületet az előzetesen benyújtott terveknek megfelelően 

felújítja és folyamatosan gondozza.” 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem, az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

………../2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi határozat  

A Babára Hangolva Gyermek- és Családvédelmi Egyesület Születés Hete Fesztivál 

rendezése iránti kérelemének elbírálásáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a „Születés Hete 

Fesztivál” megtartásához Abonyban és támogatja Abony Város Fő terének 

térítésmentes használatba adását a Babára Hangolva Gyermek- és Családvédelmi 

Egyesület számára a 2012. május 12-én megrendezésre kerülő Születés Hete nem 

bevételszerző rendezvény megtartása céljából. Az Egyesület a rendezvény után a Fő 

teret (rossz idő esetén a Gyulai Gaál Miklós Általános auláját) tiszta, rendezett 

állapotban köteles visszaadni.  

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete rossz időjárás esetén (Abony Város 

Fő tere helyett) a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola igazgatónőjét, Simon Gábornét 

felhatalmazza a Kálvin János u. 11. szám alatt található iskolaépület aulájának 

használatba adására. Az Egyesület a helyiség használatáért bérleti díjat nem fizet, 

azonban az intézménynek keletkező költségeket megtéríteni köteles.  

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Simon Gábornét a 

határozatnak megfelelő megállapodás aláírására amennyiben a Születés Hete 

rendezvény a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola aulájában kerül megrendezésre. 

 

Határidő:  2012. május 12. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  
  Simon Gáborné igazgatónő, Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola  

A határozatról értesül: 

  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

  Parti Mihály alpolgármester 

  dr. Balogh Pál jegyző 

  dr. Vörös Mária aljegyző 

  Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

  Telek Mónika, Babára Hangolva Gyermek- és Családvédelmi Egyesület 

  Simon Gáborné igazgatónő, Gyulai Gaál Miklós Általános  

 

 

 

Abony, 2012. április 19. 

 

 

 Romhányiné dr. Balogh Edit 

 Polgármester 



 

 



 

 


