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Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i nyílt 

üléséről. 

 

Napirend: Főépítészi feladatok ellátására kötött megállapodás módosításáról 

 

294/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Főépítészi feladatok ellátására kötött megállapodás módosításáról 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1.pontja   alapján,  figyelemmel a főépítészi 

tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben és az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 6/A. 3. §-ban foglaltakra azb 

alábbi határozatot hozza: 

1.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 2013. 

december 01. napjától a  Fabula CAD Service Bt.-vel (képviseli: Farkas Zsolt 

Budapest, Olga utca 36. sz.) 2011. április 29. napján kötött megállapodás az alábbiak 

szerint módosításra kerüljön: 

  

 a megállapodás 1. pontja az alábbiakkal egészül ki: 

 

- a településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013. (IV. 3.) önkormányzati rendelet 

alapján településképi véleményezési eljárást folytat le és kiadmányozásra előkészíti a 

polgármester településképi véleményét. 

- a településképi bejelentési eljárásról szóló 12/2013. (IV. 29.) ÖR. sz. rendelet alapján 

településképi bejelentési eljárást és településképi kötelezési eljárást folytat le és    

kiadmányozásra előkészíti a polgármesternek a településképi bejelentéssel és 

kötelezéssel kapcsolatos döntését. 

 

A megállapodás 2. pontja az alábbi 2.3. ponttal egészül ki: 

 

- 2.3. A 2.1 pont szerinti alapdíjon túl a megbízott településképi véleményezési 

eljárásonként bruttó 5.000.-Ft,  jogerősen lezárt településképi bejelentési és kötelezési 

eljárásonként bruttó 2.500.-Ft díjazásra jogosult. 

 

- A díjazás kifizetésére megbízott által a 2.2 pontban meghatározottak szerint számla 

ellenében kerülhet sor, melynek feltétele, a polgármester által történt teljesítés 

igazolása, mely iktatószám és a jogerőre emelkedés napja szerint tartalmazza a 

lefolytatott eljárásokat. 

A teljesítés igazolására tárgyhót követő hó 10-ig, utólag kerül sor. 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő módosító 

megállapodás aláírására. 

 

 

 



Határidő: 2013. december 15. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert 

A határozat végrehajtásában közreműködik :Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

A határozatról értesül: 

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. Dr. Balogh Pál jegyző 

4. Kelemen Tibor aljegyző 

5. Valamennyi osztályvezető 

6. Titkárság 

 

 

 

K.m.f. 
 

 

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

 polgármester  jegyző  

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2013. november 29. 

 

 

 

Bevíz Barbara 

        jkv. 
 

 

 

 

 


