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Napirend: Az ideiglenes piac kialakítása 

 

29/2013. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ideiglenes piac kialakításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Abony Város Önkormányzat 

tulajdonában lévő Abony 859/4 hrsz.-ú ingatlanon a volt Keravill és volt Gazdabolt épületeinek 

bontására és a kialakult terület rendezésére az ABOKOM Nonprofit Kft-t bízza meg 5.850.000 Ft 

+ áfa összeg vállalkozási díjért, melynek fedezete a Két torony kötvény kamat terhére biztosított. 

 

2. A bontási munkálatok kivitelezése ütemezve történjen 

 

1.ütem: A volt gazdabolt vasvázas szerkezetének alkalmassá tétele az ideiglenes piac 

átköltöztetéséhez (a kitöltő falazat bontása). Ezáltal a volt gazdabolt vasszerkezetének 

ideiglenes megtartásával az érintett területen magasabb műszaki infrastrukturális szint 

biztosítható. 

Határidő: 2013. március 15. 

 

2. ütem: Abony Város Képviselő-testülete felhatalmazza az ABOKOM Nonprofit Kft-t a 

Keravill épülete mögötti gázvezeték átvágásával kapcsolatos intézkedések megtételére, majd 

ezt követően KERAVILL épületének bontásai munkálatainak elvégzésére. 

Határidő: 2013. április 30.  

 

3.ütem: A volt gazdabolt-húsbolt épületének bontása, területrendezés, úgy, hogy a 3. bontási 

ütem az új piac műszaki átadását követően 1 hónapon belül történjen. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a jelen határozatnak 

megfelelő vállalkozási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. A bontási 

szerződésben az alábbiak beépítését rendeli el: 

 

a.) A szerződésben a RED-REX Q Kft. tulajdonában lévő felépítmény bontási munkálatokat 

megelőző műszaki állapota kerüljön rögzítésre, fénykép és videó-felvétellel alátámasztva, a 

tulajdonos képviselője és a bontást végző cég képviselője jelenlétében és ellenjegyzésével. 

 

b.) A szerződésben továbbá kerüljön rögzítésre a bontást végző cég részéről a biztosíték a 

felépítmény esetleges sérülésének bekövetkezése esetére. 

 

c.) A bontó cégnek a bontást úgy kell elvégeznie, hogy a munkálatokat követően használható, 

sármentes, parkolásra és árusításra egyaránt alkalmas felület keletkezzen. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 

 



4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt a 16/2001. (XII.6.) vásár és piactartás 

rendjéről szóló helyi rendelet módosítására vonatkozó javaslat kidolgozására. 

  

Határidő: 2013. 03. havi munkaterv szerinti ülés 

Felelős:  Dr. Balogh Pál jegyző 

A végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 

 
Értesülnek: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

          Parti Mihály alpolgármester 

          Dr. Balogh Pál jegyző 

          Valamennyi osztályvezető 

          ABOKOM Nonprofit Kft. 

 
       K.m.f. 

 

 

 

 

  Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.    Dr. Balogh Pál s. k. 

         polgármester                         jegyző  

 

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2013. február 15. 

 

Csajbók Zsuzsanna 

           jkv. 


