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1-24/2013/JT.                                    Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-i rendkívüli 

nyílt üléséről. 

 

Napirend: Abony Városi Sportcsarnok Alapító Okiratának módosítása 

 

332/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abony Városi Sportcsarnok Okiratának módosítására  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelembe 

véve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, valamint a sportról 

szóló 2004. évi I. törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület az Abony Városi Sportcsarnok Alapító Okiratát módosító okiratot az 

1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

  

2. A Képviselő-testület az Abony Városi Sportcsarnok az 1. pont szerinti módosítással 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az okiratok aláírására, és a kapcsolódó 

intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:   
Titkárság 

Gazdasági Osztály 

 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. dr. Balogh Pál jegyző 

4. Valamennyi Osztályvezető 

5. Abony Városi Sportcsarnok vezetője 

6. Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 

 

 

 

 

 

 

 

 



K.m.f. 
 

 

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

 polgármester  jegyző  

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2013. december 13.  

 

 

 

Csajbók Zsuzsanna 

           jkv. 



 

 

 

 332/2013. (XII.12.) sz. határozat 1. sz. melléklete 

 
Abony Városi Sportcsarnok 

Alapító Okiratának 

6. számú módosító okirata 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban 

biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendeletben, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltakat Abony 

Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Abony Városi Sportcsarnok Alapító Okiratát az 

alábbiak szerint módosítja: 

Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbira módosul: 

 

„Neve: Abony Városi Sportcsarnok 

 Székhelye: 2740 Abony, Kossuth tér 18. 

 Telephelye: 2740 Abony, Apponyi út 1.hrsz. 55 ” 

Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbira módosul: 

 

„A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére áll a rendelkezésre áll a kizárólagos 

használatában lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan. 

 

Ingatlan címe Hrsz. Terület 

Kossuth tér 18. 5503 3375 m2 

Apponyi út 1. 55 460 m2 

 

Rendelkezésre állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott állóeszközök. A felsorolt 

vagyontárgyakat az intézmény feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

A költségvetési szerv a rendelkezésére álló épületeket, helyiségeket egy naptári évnél nem 

hosszabb időre bérletbe adhatja, feltéve, hogy az alaptevékenysége és az ezen okiratban 

meghatározott feladatai ellátásában nem akadályozza, figyelembe véve az önkormányzati 

vagyonrendeletet.” 

Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbira módosul: 

 



„A költségvetési szerv a rendelkezésére álló épületeket. helyiségeket az önkormányzat 

vagyonrendeletében meghatározott időre bérletbe adhatja, szabad szellemi kapacitását 

felhasználhatja, szellemi termékeit értékesítheti, feltéve, hogy az nem akadályozza az 

intézményben folyó nevelő és oktató munkát, figyelembe véve az önkormányzati 

vagyonrendeletében foglaltakat. 

A használatába adott ingatlanok tekintetében a tulajdonosi jogokat az önkormányzat 

Képviselő-testülete gyakorolja, azonban annak rendeltetésszerű használatáról az intézmény 

köteles gondoskodni az önkormányzat rendeletében meghatározott módon. 

A felsorolt vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

A költségvetési szerv az alábbiak tekintetében gyakorolja a vagyonkezelői jogot: 

Székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 18.  hrsz.: 5503 

Telephely:  

A költségvetési szerv az alábbi telephely tekintetében a vagyonkezelői jogot 2012. 

szeptember 01. napjától gyakorolja: 

Abony, Apponyi út 1.  hrsz. 55  ” 

Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

Abony, 2013. december 12. 
 

                      
 
 

                                     Romhányiné Dr. Balogh Edit 
               polgármester   

 

 

 

 

 

 

 


