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 Az előterjesztés készítésében közreműködött:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Az előterjesztést megtárgyalta 

 Pénzügyi Bizottság 

  

  

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012. május 31.-i ülésére 

a Vásártér térítésmentes használatbavételére benyújtott kérelem elbírálására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kazinczyné Szabó Anikó 2012. május 03. napján kelt kérelemében azzal fordult Abony Város 

Önkormányzat Oktatási, Sport és Kulturális Bizottságához, hogy az abonyi vásártér (0163 hrsz) 

északi részét térítésmentesen igénybe vehessék az I. Hagyományteremtő Lovasbaráti Találkozó 

megrendezéséhez. (Előterjesztés 1. számú melléklete) 

 

A kérelmező a rendezvényt 2012. június 30-án kívánja megrendezni. 

 

A szervező kérelmében nem tért ki arra, hogy vállalják a területen a rend fokozott betartását és az 

esetlegesen keletkező hulladék elszállítását, valamint azonban javasolt a kért területet a fentiek 

előírása mellett használatba adni. 

 

A használatba venni kívánt (1ha 2000m2 nagyságú) terület mivel az ingatlan nyilvántartás szerint 

legelő, szántó, erdő, így a termőföld védelméről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. 

 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv 14. § (1) bekezdése alapján a kérelemben 

megjelölt tevékenység nem minősül más célú hasznosításnak.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

 

……../2011. (V.31.) számú Képviselő-testületi határozat 

a Vásártér térítésmentes használatbavételére benyújtott kérelem elbírálásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony 

Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 

13/2007. (IV.12.) önkormányzati rendeletben, valamint az Abony Város Önkormányzatának a 

képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) 

Önkormányzati rendeletben foglaltakat, az alábbi határozatot hozza: 

 



Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzat tulajdonát 

képező 0163 hrsz alatti ingatlan (a Nagykőrösi és Mátyás király utak által bezárt saroktól) 

ingyenes használatba adásához 2012. június 30-án Kazinczyné Szabó Anikó részére az I. 

Hagyományteremtő Lovasbaráti Találkozó megrendezésére. A rendezvény ideje alatt és után 

a terület tisztántartásáról, helyreállításáról, a rend fenntartásáról, valamint a rendezvény 

teljes bonyolításáról Kazinczyné Szabó Anikó köteles gondoskodni. 

 

 

 

Határidő:  2012. június 30. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Jegyzői Titkárság 

Értesül:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Kazinczyné Szabó Anikó  

 

 

Abony, 2012. május 18. 

 

 

 Romhányiné dr. Balogh Edit s. k. 

 polgármester 


