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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-i 

üléséről. 

 

Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Csányi Tibor, Dr. Egedy Zsolt, 

Földi Áron, Kovács László, Krupincza Tibor, Murvainé Kovács Rita, Parti Mihály, Pető 

Istvánné, Retkes Mária, Szabó András Istvánné Képviselő-testület tagjai 11 fő. 

 

Napirend tárgyalása közben érkezett: Bánné Hornyik Mária, Dudinszky István, 

Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, Kocsiné Tóth Valéria, Mészáros László 

képviselő.  

 

Távolmaradását jelezte: Paczáriné Barna Rozália képviselő. 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Németh Mónika jegyző, Urbán Ildikó 

aljegyző, Dr. Pástét Rita jegyzői titkárságvezető, Kovács Teodóra humán 

közszolgáltatások és munkaügyi osztályvezető, Győri Lászlóné hatósági és építésügyi 

osztályvezető-helyettes, Valaczkainé Varga Erzsébet mb. településfejlesztési 

osztályvezető, Bóta Lászlóné Okmányiroda-vezető, Bagdács Mónika településfejlesztési 

ügyintéző, Pillmayer Lénárdné és Vargáné Francsák Hajnalka Gazdasági Osztály részéről, 

Darányi Erika jegyzőkönyvvezető.  

 

Meghívottként jelen volt: Kollár Péter ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató, 

Kemecsei Antal ABOKOM Nonprofit Kft. részéről, Raffai László Kisebbségi 

Önkormányzat elnöke. 

 

Intézmények részéről jelen volt: Dr. Soós Ferenc Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója, Kalászné Vámos Katalin Szivárvány 

Óvoda és Bölcsőde vezetője. 

 

Jelen volt továbbá: Györe Tibor Mozgáskorlátozottak Pest Megyei Egyesülete Abonyi 

Szervezete képviseletében. 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendelet értelmében került összehívásra. 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Csányi Tibor és Dr. 

Egedy Zsolt képviselők a jegyzőkönyv hitelesítők. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyv hitelesítők 

személyének elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett Csányi Tibor és Dr. Egedy Zsolt jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadta. 
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Ismertette a napirendi pontokat. 

 

Meghívóban szereplő napirendek: 

 
Napirend:        Előadó: 

 

Nyílt ülés: 

 

1. I. számú fogorvosi körzet megbízási szerződésének Romhányiné dr. Balogh Edit 

módosítása      Polgármester 

 

2. OLLÉ hitelfelvétel összegének módosítása  Romhányiné dr. Balogh Edit 

        Polgármester 

 

3. Tájékoztató a 2009/2010. nevelési év, tanév indításá- Bánné Hornyik Mária 

ról        Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 

 

4. Intézkedési terv elfogadása a Vincent Auditor Szám-  Romhányiné dr. Balogh Edit 

viteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által Abony Vá-  Polgármester 

ros Önkormányzat intézményeiben végzett belső el- 

lenőrzés tárgyában 

 

5. Integrált Városfejlesztési Stratégia előzetes vitaanya- Romhányiné dr. Balogh Edit 

gának megtárgyalása     Polgármester 

 

6. Abony Város Önkormányzat 2009. III. negyedévi  Romhányiné dr. Balogh Edit 

pénzügyi beszámolójának megtárgyalása  Polgármester 

 

7. Abony Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési  Romhányiné dr. Balogh Edit 

koncepciója      Polgármester 

 

8. ABOKOM Nonprofit Kft. tagi kölcsön folyósítási Romhányiné dr. Balogh Edit 

kérelme       Polgármester 

 

9. ABOKOM Nonprofit Kft. gépjárművei, munkagépei Romhányiné dr. Balogh Edit 

2010. évi díjtételeinek és óradíjainak meghatározása Polgármester 

 

10. Nagy értékű bruttó 2 millió Ft feletti tárgyi eszköz Romhányiné dr. Balogh Edit 

2009. évi selejtezése     Polgármester 

 

11. Abony Városi Strandfürdő 2010. évi díjainak megálla-Romhányiné dr. Balogh Edit 

pítása       Polgármester 

 

12. A Salgóbányai tábor 2010. évi térítési díjának megálla-Romhányiné dr. Balogh Edit 

pítása        Polgármester 

 

13. Városházában lévő díszterem bérleti díjának jóváha- Retkes Mária 

gyása       Pénzügyi Biz. Eln. 
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14. Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételei- Retkes Mária 

nek jóváhagyása      Pénzügyi Biz. Eln. 

 

15. Abony Város Intézményei által használt korlátozottan Retkes Mária  

forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának jóváha- Pénzügyi Biz. Eln. 

gyása 

 

16. 2010. évi mezőgazdasági haszonbérleti, valamint a  Retkes Mária 

Piac-terület bérleti díjainak megállapítása  Pénzügyi Biz. Eln. 

 

17. Nem lakás célú helyiségek 2010. évi minimális bérleti Romhányiné dr. Balogh Edit 

díjának megállapítása     Polgármester 

 

18. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleté- Romhányiné dr. Balogh Edit 

ről, valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV. 26.) Polgármester 

számú rendelet módosítása 

 

19. Az Önkormányzat fenntartásában működő nevelési- Romhányiné dr. Balogh Edit 

oktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatáso- Polgármester 

kért kérhető térítési díjak és tandíjak megállapításá- 

nak szabályairól szóló 13/2005. (V. 17.) sz. rendele- 

tének módosítása 

 

20. Gyermekétkeztetés 2010. évi intézményi térítési díjai- Retkes Mária  

nak meghatározása     Pénzügyi Biz. Eln. 

 

21. A települési folyékony hulladék elszállításáról és ár- Romhányiné dr. Balogh Edit 

talmatlanításáról szóló 10/2003. (VII. 14.) sz. rende- Polgármester 

let módosítása 

 

22. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szol- Romhányiné dr. Balogh Edit 

gáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatá- Polgármester 

ért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás 

feltételeiről szóló 19/2004. (VII. 29.) sz. rendelet mó- 

dosítása 

 

23. A vásár- és piactartás rendjéről szóló 16/2001. (XII.  Romhányiné dr. Balogh Edit 

06.) sz. rendelet módosítása     Polgármester 

     

24. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Romhányiné dr. Balogh Edit 

közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. (XII.  Polgármester 

17.) számú rendeletének módosítása 

     

25. Abony Város Önkormányzat építményadójáról szóló Romhányiné dr. Balogh Edit 

20/1998. (XII. 19.) sz. rendeletének módosítása Polgármester 

 

26. Abony Város Önkormányzat magánszemélyek kom- Romhányiné dr. Balogh Edit 

munális adójáról szóló 21/1999. (XII. 29.) számú ren- Polgármester 

deletének módosítása 
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27. Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról Romhányiné dr. Balogh Edit 

szóló 22/1997. (XII. 09.) számú rendeletének módo- Polgármester 

sítása 

 

28. Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.Romhányiné dr. Balogh Edit 

(II. 27.) számú rendeletének módosítása  Polgármester 

 

29. Abony Város 2010.-2016 időszakra szóló hulladék-  Dr. Németh Mónika 

gazdálkodási tervéről rendelkező rendeletének megal- Jegyző 

kotása 

          

30. Tájékoztató a csatorna II. ütem hátralékairól  Retkes Mária 

        Pénzügyi Biz. Eln. 

 

31. Abony, Apponyi út felújítása (TEUT) című pályázat- Romhányiné dr. Balogh Edit 

hoz tartozó fel nem használt támogatási összegről va- Polgármester 

ló lemondás 

 

32. Tájékoztató a közműves szennyvízhálózatra történő  Romhányiné dr. Balogh Edit 

rákötések ellenőrzésének eredményeként megtett in-  Polgármester 

tézkedé-   

sekről 

 

33. Háziorvosi tevékenység ellátása céljából igénybevett Romhányiné dr. Balogh Edit 

orvosi rendelő helyiségek bérleti szerződésének mó- Polgármester 

dosítása 2010. évre 

 

34. Megbízás biztosítási alkusz tevékenységre  Romhányiné dr. Balogh Edit 

        Polgármester 

 

35. Tájékoztató a TK-VÍZ Termelő és Szolgáltató Kft.  Romhányiné dr. Balogh Edit 

felszámolásáról      Polgármester 

 

36. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Romhányiné dr. Balogh Edit 

2010. évi munkatervének elfogadása   Polgármester 

 

37. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról  Romhányiné dr. Balogh Edit 

        Polgármester 

 

 

Levételre javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok közül: 

 

 a 8. napirendi pontként szereplő: „ABOKOM Nonprofit Kft. tagi kölcsön folyósítási 

kérelme” című, 

 a 19. napirendi pontként szereplő: „Az Önkormányzat fenntartásában működő 

nevelési-oktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért kérhető térítési 

díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 13/2005. (V. 17.) sz. 

rendeletének módosítása” című, 
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 a 34. napirendi pontként szereplő: „Megbízás biztosítási alkusz tevékenységre” 

című, 

napirendi pontokat. 

 

Felvételre javasolta a napirendi pontok közé 

 9. napirendi pontként: „Díjképzési elvek és díjszintek alkalmazása a KEOP-1.3.0/1 

F-2008-0012 kódszámú Abony Város ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat 

rekonstrukciós programjának megvalósítása”, 

 zárt ülés napirendi pontjaként: „A KMOP-4.3.2-2008. Pest megye dél-keleti 

területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat 

megvalósítására irányuló „műszer és betegirányító rendszer beszerzése” című 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának módosítása” 

című napirendi pontokat. 

 

Dr. Egedy Zsolt: kérdezte, hogy mi indokolja, hogy a biztosítási alkusz megbízásáról 

szóló napirendi pontot nem tudják most megtárgyalni, hiszen van egy folyamatban lévő 

közbeszerzés. A közbeszerzési anyag egyértelműen rögzíti, hogy az Önkormányzat a 

biztosítási eseményeket alkuszon keresztül kívánja ellátni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy senki nem hívta fel a figyelmet rá, hogy a 

pályázati felhívásban alkuszon keresztüli megbízás szerepel. Ebben az esetben módosítani 

kell a pályázati felhívást. Visszavonta a napirendi pont levételére vonatkozó javaslatát. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az „ABOKOM Nonprofit Kft. tagi 

kölcsön folyósítási kérelme” című napirendi pont levételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 

mellett az elhangzott napirendi pont levételével egyetértett, és a következő határozatot 

hozta: 

 

354/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ABOKOM Nonprofit Kft. tagi kölcsön folyósítási kérelme című 

napirendi pont levételéről 

 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a meghívóban 

szereplő „ABOKOM Nonprofit Kft. tagi kölcsön folyósítási kérelme” című 

napirendi pontot a képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi. 

 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „Az Önkormányzat fenntartásában 

működő nevelési-oktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért kérhető térítési 

díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 13/2005. (V. 17.) sz. rendeletének 

módosítása” című napirendi pont levételéről. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 

mellett az elhangzott napirendi pont levételével egyetértett, és a következő határozatot 

hozta: 

 

355/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási 

intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért kérhető térítési díjak és 

tandíjak megállapításnak szabályairól szóló 13/2005. (V. 17.) sz. 

rendeletének módosítása című napirendi pont levételéről 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a meghívóban 

szereplő „Az Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási 

intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért kérhető térítési díjak és 

tandíjak megállapításnak szabályairól szóló 13/2005. (V. 17.) sz. 

rendeletének módosítása” című napirendi pontot a képviselő-testületi ülés 

napirendjéről leveszi. 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a „Díjképzési elvek és díjszintek 

alkalmazása a KEOP-1.3.0/1 F-2008-0012 kódszámú Abony Város ivóvízminőség-javítási 

és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása” című napirendi pont 9. 

napirendi pontként történő felvételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az elhangzott napirendi pont felvételével egyhangúlag egyetértett, és a következő 

határozatot hozta: 

 

356/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Díjképzési elvek és díjszintek alkalmazása a KEOP-1.3.0./1 F-2008-0012 

kódszámú Abony Város ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat 

rekonstrukciós programjának megvalósítására című napirendi pont 

felvételéről 

 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe 

véve Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007.(VI.29.) számú rendelet 

16. § (7) bekezdésében, valamint 17. §-ában foglaltakat, a meghívóban nem 

szereplő „Díjképzési elvek és díjszintek alkalmazása a KEOP-1.3.0./1 F-

2008-0012 kódszámú Abony Város ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat 

rekonstrukciós programjának megvalósítására” című napirendi pontot nyílt 

ülés 9. napirendi pontjaként napirendre tűzi.  

 

- - - 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „A KMOP-4.3.2-2008. Pest megye 

dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című 

pályázat megvalósítására irányuló „műszer és betegirányító rendszer beszerzése” című 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának módosítása” című napirendi pont zárt ülés 

napirendi pontjaként történő felvételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az elhangzott napirendi pont zárt ülésre történő felvételével egyhangúlag 

egyetértett, és a következő határozatot hozta: 

 

357/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a KMOP-4.3.2-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló 

alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat megvalósítására 

irányuló „műszer és betegirányító rendszer beszerzése” című 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának módosítása című napirendi 

pont felvételéről 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe 

véve Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007.(VI.29.) számú rendelet 

16. § (7) bekezdésében, valamint 17. §-ában foglaltakat, a meghívóban nem 

szereplő „KMOP-4.3.2-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit 

kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat 

megvalósítására irányuló „műszer és betegirányító rendszer beszerzése” 
című közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának módosítása” című 

napirendi pontot a zárt ülés 1. napirendi pontjaként napirendre tűzi.  

 

- - - 

 

Kocsiné Tóth Valéria képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők 

száma 12 fő. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirendi pontok kapcsán van-e még 

kérdés, észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a kialakult napirendi pontok 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett a kialakult napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 
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Napirend:        Előadó: 

 

Nyílt ülés: 

 
1. I. számú fogorvosi körzet megbízási szerződésének Romhányiné dr. Balogh Edit 

módosítása      Polgármester 

 

2. OLLÉ hitelfelvétel összegének módosítása  Romhányiné dr. Balogh Edit 

        Polgármester 

 

3. Tájékoztató a 2009/2010. nevelési év, tanév indítá- Bánné Hornyik Mária 

sáról       Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 

 

4. Intézkedési terv elfogadása a Vincent Auditor Szám-  Romhányiné dr. Balogh Edit 

viteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által Abony Vá-  Polgármester 

ros Önkormányzat intézményeiben végzett belső el- 

lenőrzés tárgyában 

 

5. Integrált Városfejlesztési Stratégia előzetes vitaanya- Romhányiné dr. Balogh Edit 

gának megtárgyalása     Polgármester 

 

6. Abony Város Önkormányzat 2009. III. negyedévi  Romhányiné dr. Balogh Edit 

pénzügyi beszámolójának megtárgyalása  Polgármester 

 

7. Abony Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési  Romhányiné dr. Balogh Edit 

koncepciója      Polgármester 

 

8. ABOKOM Nonprofit Kft. gépjárművei, munkagépei Romhányiné dr. Balogh Edit 

2010. évi díjtételeinek és óradíjainak meghatározása Polgármester 

 

9. Díjképzési elvek és díjszintek alkalmazása a KEOP- Romhányiné dr. Balogh Edit 

1.3.0/1 F-2008-0012 kódszámú Abony Város ivóvíz- Polgármester 

minőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós prog- 

ramjának megvalósítása 

 

10. Nagy értékű bruttó 2 millió Ft feletti tárgyi eszköz Romhányiné dr. Balogh Edit 

2009. évi selejtezése     Polgármester 

11. Abony Városi Strandfürdő 2010. évi díjainak meg- Romhányiné dr. Balogh Edit 

állapítása       Polgármester 

 

12. A Salgóbányai tábor 2010. évi térítési díjának meg- Romhányiné dr. Balogh Edit 

állapítása        Polgármester 

 

13. Városházában lévő díszterem bérleti díjának jóváha- Retkes Mária 

gyása       Pénzügyi Biz. Eln. 

 

14. Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételei- Retkes Mária 

nek jóváhagyása      Pénzügyi Biz. Eln. 
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15. Abony Város Intézményei által használt korlátozottan Retkes Mária  

forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának jóváha- Pénzügyi Biz. Eln. 

gyása 

 

16. 2010. évi mezőgazdasági haszonbérleti, valamint a  Retkes Mária 

Piac-terület bérleti díjainak megállapítása  Pénzügyi Biz. Eln. 

 

17. Nem lakás célú helyiségek 2010. évi minimális bérleti Romhányiné dr. Balogh Edit 

díjának megállapítása     Polgármester 

 

18. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleté- Romhányiné dr. Balogh Edit 

ről, valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV. 26.) Polgármester 

számú rendelet módosítása 

 

19. Gyermekétkeztetés 2010. évi intézményi térítési díjai- Retkes Mária  

nak meghatározása     Pénzügyi Biz. Eln. 

 

20. A települési folyékony hulladék elszállításáról és ár- Romhányiné dr. Balogh Edit 

talmatlanításáról szóló 10/2003. (VII. 14.) sz. rende- Polgármester 

let módosítása 

 

21. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szol- Romhányiné dr. Balogh Edit 

gáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatá- Polgármester 

ért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás 

feltételeiről szóló 19/2004. (VII. 29.) sz. rendelet mó- 

dosítása 

 

22. A vásár- és piactartás rendjéről szóló 16/2001.   Romhányiné dr. Balogh Edit 

(XII. 06.) sz. rendelet módosítása   Polgármester 

 

23. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének  Romhányiné dr. Balogh Edit 

a közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. Polgármester 

(XII. 17.) számú rendeletének módosítása 

     

24. Abony Város Önkormányzat építményadójáról szóló Romhányiné dr. Balogh Edit 

20/1998. (XII. 19.) sz. rendeletének módosítása Polgármester 

 

 

25. Abony Város Önkormányzat magánszemélyek kom- Romhányiné dr. Balogh Edit 

munális adójáról szóló 21/1999. (XII. 29.) számú ren- Polgármester 

deletének módosítása 

 

26. Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról Romhányiné dr. Balogh Edit 

szóló 22/1997. (XII. 09.) számú rendeletének módo- Polgármester 

sítása 

 

27. Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló  Romhányiné dr. Balogh Edit 

1/2009. (II. 27.) számú rendeletének módosítása Polgármester 
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28. Abony Város 2010.-2016 időszakra szóló hulladék-  Dr. Németh Mónika 

gazdálkodási tervéről rendelkező rendeletének meg-  Jegyző 

alkotása 

          

29. Tájékoztató a csatorna II. ütem hátralékairól  Retkes Mária 

        Pénzügyi Biz. Eln. 

 

30. Abony, Apponyi út felújítása (TEUT) című pályázat- Romhányiné dr. Balogh Edit 

hoz tartozó fel nem használt támogatási összegről va- Polgármester 

ló lemondás 

 

31. Tájékoztató a közműves szennyvízhálózatra történő  Romhányiné dr. Balogh Edit 

rákötések ellenőrzésének eredményeként megtett in-  Polgármester 

tézkedésekről 

 

32. Háziorvosi tevékenység ellátása céljából igénybevett Romhányiné dr. Balogh Edit 

orvosi rendelő helyiségek bérleti szerződésének mó- Polgármester 

dosítása 2010. évre 

 

33. Megbízás biztosítási alkusz tevékenységre  Romhányiné dr. Balogh Edit 

        Polgármester 

 

34. Tájékoztató a TK-VÍZ Termelő és Szolgáltató Kft.  Romhányiné dr. Balogh Edit 

felszámolásáról      Polgármester 

 

35. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Romhányiné dr. Balogh Edit 

2010. évi munkatervének elfogadása   Polgármester 

 

36. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról  Romhányiné dr. Balogh Edit 

        Polgármester 

 

Zárt ülés: 

 

1. „A KMOP-4.3.2-2008. Pest megye dél-keleti  Urbán Ildikó 

területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg  Aljegyző 

szakellátás fejlesztése című pályázat megvaló- 

sítására irányuló „műszer és betegirányító rend- 

szer beszerzése” című közbeszerzési eljárás aján- 

lattételi felhívásának módosítása” 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e napirend előtti kérdés, észrevétel? 

 

Parti Mihály: egy állampolgár kereste meg a Főtér tartalékfáinak ültetése kapcsán. 

Vannak olyan fák, amelyeknek az állapota kétséges. Jónak tartaná, ha egy szakember a 

fákat megvizsgálná, és olyan csemetéket ültetnének, amelyek a zöld felületet növelik. A 

japánakác nem volt szerencsés választás annak idején. Javasolta, hogy néhány hársfát, 

juharfát, platánfát lenne célszerű tartalékban ültetni. 
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A Városháza homlokzati részén lévő kovácsolt vas lámpák leszerelését több állampolgár 

nehezményezte. Az épület jellegéből adódóan hozzáillő volt, kézműipari szempontból is 

jelentős és remek alkotásnak mondható. 

 

Kérdezte, hogy van-e már a városnak karácsonyfája? Ha nincs, akkor a Kincskeresőben 

felhívást kellene közzétenni. 

 

A Mátyás király út állapota elviselhetetlen, közlekedni alig lehet rajta. A hatalmas kátyús 

részeket le kellene zárni. A Csiky-Hunor út kereszteződésében valamilyen megoldást ki 

kellene találni. Akár vasúti kőből is fel lehetne tölteni azt a 20 méter utat. 

 

Véleménye szerint aki közfeladatot felvállal, az önuralommal tartozik a választópolgárok 

és a Képviselő-testület felé. Úgy gondolja, hogy a tegnapi napon megtartott fórumon 

polgármester asszony viselkedése kritikán aluli volt. Ez számára elfogadhatatlan. 

 

Dr. Németh Mónika jegyző az ülésteremből kiment. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: a Főtér tartalékfáival kapcsolatosan mástól is érkezett 

bejelentés, amely teljesen jogos. A tervezés során a kertépítő mérnök javasolta a fák 

kivágását és újratelepítését, de akkor nagy ellenállást váltott ki. Meglehetősen problémás 

lesz a nagyméretű fákat a térkő burkolat elkészítése után kiszedni. Ténylegesen csak azok 

kerültek kivágásra, amelyek betegek voltak. Olyan őshonos fákat kell telepíteni, amelyek 

illenek a tér szerkezetéhez és ehhez a környezethez. Ehhez kertépítő mérnök javaslata 

szükséges.  

 

A Városháza kovácsoltvas lámpái nem lettek kidobva, de rendkívül elhasználódottak. 

Jelenleg kértek árajánlatot kovácstól. Jövő tavaszra szeretné, ha vissza tudnának kerülni 

ezek a lámpák.  

 

A város karácsonyfáját Répásról fogják szállítani, mintegy 10 méteres lesz. Szabó Ferenc 

külső bizottsági tag segítségével fog érkezni. 

 

A Mátyás király úton lévő hatalmas kátyú javítása 2 millió Ft-ba, a táblák kihelyezése 

több mint 200 ezer Ft-ba kerül. Ezt már csak tavasszal lehet megoldani, melyre keretet 

kell biztosítani. Az egész út teljes felújításra szorulna, mert rossz az alapja. 

A Csiky és a Hunor út kapcsán is ugyanez érvényes. 

 

A tegnapi fórum kapcsán elmondta, hogy mindenkinek más a véleménye. Az eltelt három 

évben nem érdekelte, hogy milyen áskálódások folynak ellene. Ha a személye ellen 

irányul, akkor azzal ezután sem fog foglalkozni, de ha a város céljait szándékosan 

próbálják meghiúsítani, akkor keményen fel fog szólalni ezután is. Nem ragaszkodik a 

polgármesteri székhez. Amíg a város érdekében együttműködik a Polgármesteri Hivatal és 

a Képviselő-testület, és létrejön a konszenzus, addig van értelme. A hangulatkeltés a 

miabonyunk.hu-n és a Gazdasági Bizottság ülésén nem tőle indult. Az emberek 

türelmével visszaéltek és nem a kérdésre válaszoltak. Mint levezető elnöknek, joga van 

elvenni a szót bárkitől, ha nem arra válaszol, ami a kérdésben megfogalmazódott. 
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Dr. Egedy Zsolt: a Mátyás király útra történő táblák kihelyezése kapcsán elmondta, hogy 

ideiglenesen műanyag táblákat is el lehet helyezni alacsony bekerülési költség mellett. A 

szabványos táblák megérkezéséig ezek a táblák a forgalmat tudják szabályozni. 

A Közútkezelő építkezése kapcsán régebben mindig ki voltak jelölve utak, hogy melyeken 

történhetnek szállítások. Így volt ez a 4-es elkerülő út építése kapcsán is, amikor a Mátyás 

király út volt kijelölve. A munkák elvégzése után a Közútkezelő felújítást végzett a 

Mátyás király úton. A Vasút és a Kécskei út felújítása kapcsán jelentős 

forgalomnövekedés következett be az önkormányzati tulajdonú Mátyás király úton. 

Véleménye szerint egyeztetni kellene a Közútkezelővel, hogy mekkora összegben 

tudnának hozzájárulni a felújításához, mivel egyértelműsíthető, hogy az út állagának a 

romlása a megnövekedett teherforgalom következménye. 

 

Örömteli, hogy a Magyar Posta előtt a parkolók kialakítása folyamatban van.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: a táblák beszerzését is a költségvetési keretből kell 

biztosítani, úgy kell tervezni. A Közútkezelővel felvették a kapcsolatot a Mátyás király út 

megrongálódása miatt. A Közútkezelő megvizsgálta, és konstatálta, hogy alap nélkül 

készült el az út, és nem a Közútkezelő járművei jártak azon az úton. Számukra megvolt a 

kijelölt útvonal. A Közútkezelő nem hajlandó partnerséget vállalni a Mátyás király út 

felújításában.  

 

Dr. Németh Mónika jegyző az ülésterembe visszajött. 

 

Csányi Tibor: a Mátyás király úttal kapcsolatban elmondta, hogy az út tervezésekor és 

készítésekor próbáltak anyagi segítséget kérni a Téglagyártól is, mert a Téglagyár 

használata akkoriban a leggyakrabban. Mereven elzárkóztak akkor attól, hogy 

hozzájáruljanak az út megépítéséhez. Elmondta, hogy nem teljesen útalap nélkül készült 

el a Mátyás király út, hanem olyan alappal, amely egy bizonyos terhelést bír el. Sokkal 

nagyobb terhelések jutottak rá, mint amit az alap elbírt volna. Az út felületével mindig 

probléma lesz, mert az alap megsérült. Véleménye szerint sürgősen intézkedni kell addig, 

amíg nem történik ott komoly baleset. Elmondta, hogy nagyon sok útra felhordják a sarat 

a traktorok, amely a párás időben csúszóssá válik. Kérte a traktorosokat, hogy a város 

frekventált útjait minél kevésbé vegyék igénybe.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e még napirend előtti kérdés, 

észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

- - - 

 

1./ Napirendi pont tárgya: I. számú fogorvosi körzet megbízási szerződésének 

     módosítása       

       

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nem kívánt 

kiegészítést tenni. 
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Dr. Németh Mónika: tolmácsolta, hogy dr. Antal Erzsébet elnézést kér, de nem tud részt 

venni a testületi ülésen. Kérte, hogy a szerződés-módosítást a Képviselő-testület 

szíveskedjen elfogadni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, 

észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat. 

 

Dudinszky István képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 

13 fő. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

358/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az I. számú fogorvosi körzet megbízási szerződésének módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése, és a 

2000. évi II. törvényre az alábbi határozatot hozza: 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - az átalakulásra tekintettel 

-  a Dr. Antal Erzsébettel az 1. sz. vegyes fogorvosi körzet ellátására 

vonatkozó, 2002. február 01. napján aláírt megbízási szerződés a határozat 

mellékletét képező közös megegyezéssel történő módosítására, és annak 

aláírására. 

 

Határidő: 2009. november 27. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

3. Dr. Németh Mónika jegyző 

4. Urbán Ildikó aljegyző 

5. Dr. Antal Erzsébet Abony, Vasút út 33. 

6. ÁNTSZ Regionális Intézete Cegléd, Kossuth tér 1. 

7. ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete Budapest Váci út 174. 

 

- - - 
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2./ Napirendi pont tárgya: OLLÉ hitelfelvétel összegének módosítása 

       

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésként 

elmondta, hogy lezárul a projekt, a beruházás átadását jövő hétre tervezik. 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

359/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az OLLÉ hitelfelvétel összegének módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a 233/2009. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 1. pontjában az összeget az alábbiakra módosítja:  

 

Költségelőirányzat:   28 257 198 HUF (nettó: 22 605 758 

HUF) 

Ebből saját forrás:     2 000 000 HUF 

Idegen forrás:    20 605 758 HUF 

 

2. A Képviselő-testület a 233/2009. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 2. pontjában a hitelösszeget az alábbira módosítja: 

 

A hitelösszeg:   20 605 758 HUF 
 

3. A Képviselő-testület a 323/2009. (X.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

2. pontját hatályon kívül helyezi. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hitel összegének 

20.605.758 HUF-ra történő módosítására tegye meg a szükséges 

intézkedéseket. 

 

Határidő: 2009. november 30. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
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A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Antal Ferenc, MFB kapcsolattartó 

 

- - - 

 

3./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a 2009/2010. nevelési év/tanév indításáról 

       

  Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az Oktatási 

Bizottság elfogadásra javasolta a tájékoztatót. Örvendetes tény, hogy nem csökkent a 

gyermeklétszám. 

 

Retkes Mária: a tavalyi évben meghatározták a napközbeni ellátásra vonatkozó 

csoportlétszámokat. Elmondta, hogy eltérés van a létszámok között. Kérdezte, hogy a 

napközis létszám a Gyulai és a Somogyi Iskolánál megfelel-e annak, amelyet 

meghatároztak tavaly? Az október közepi állapotról kapott kimutatás egyezik-e a mostani 

létszámmal? Kérdezte, hogy mi lehet az oka annak, hogy az egyik intézményben sokkal 

több az iskolaotthonos létszám, mint a másikban? 

 

Dr. Pástét Rita: elmondta, hogy ez utóbbi az Oktatási Bizottság ülésén nem merült fel. 

Az intézmények állították össze a beszámolót az októberi tényleges létszámadatok 

alapján. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, 

észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a tájékoztató és a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett a tájékoztatót ill. a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 
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360/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a 2009/2010. nevelési év, tanév indításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatási intézmények 

tájékoztatóját a 2009/2010. nevelési év, tanév indításáról, megismerte és 

elfogadta. 

 

A határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Közoktatási Intézmény 

Jegyzői Titkárság 

- - - 

 

4./ Napirendi pont tárgya: Intézkedési Terv elfogadása a Vincent Auditor  

     Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által Abony 

     Város Önkormányzat intézményeiben végzett belső 

     ellenőrzés tárgyában 

       

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nem kívánt 

kiegészítést tenni. 

 

Retkes Mária: elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság nem javasolta elfogadásra a 

tájékoztatót, mert nem került kiosztásra a beszámoló, a megállapítások pedig nem kerültek 

ismertetésre. A Pénzügyi Bizottság kérte az összefoglaló kiosztását. Véleménye szerint ha 

ilyen napirend lesz, akkor a meghívóban előre jelezni kell, hogy hol lehet megtekinteni a 

jelentéseket. Elmondta, hogy amikor megbízták a Vincent Auditor Kft-t, akkor nem ilyen 

ellenőrzési megállapításokra számított. Véleménye szerint a hivatali belső ellenőrzés 

mélyebb volt, és komolyabb megállapításokat tartalmazott. Úgy gondolja, hogy alaposabb 

vizsgálatot kell kérni a cégtől. 

 

Bánné Hornyik Mária képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők 

száma 14 fő. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy előző hónapban hagyták jóvá a jövő évi 

ellenőrzési szempontokat. Célszerű lett volna, ha az idei évi munkát előbb ismeri meg a 

Képviselő-testület, és annak ismeretében teszi meg javaslatát a 2010. évi ellenőrzésre. 

Jelezni fogja a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás és a cég felé ezt a fajta igényt, de 

akkor elképzelhető, hogy a már jóváhagyott munkatervüket javasolt lenne felülvizsgálni.  
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Kovács László: elmondta, hogy nem ismerik a cég javaslatait. A vizsgálatok által feltárt 

hiányosságok javítása és annak határideje szintén hiányzik az ellenőrzési tervből. Ezeket a 

jövőben bele kell fogalmazni a tervbe. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kívánja-e az Ügyrendi Bizottság elnöke, hogy ezekkel a 

kiegészítésekkel ismét kerüljön vissza testület elé az ellenőrzési terv? 

 

Kovács László: igen. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: alaposabb munkát várnak el a Vincent Auditor Kft-től, és 

ebben az ügyben egyeztető tárgyalást kell lefolytatni. Inkább kevesebb vizsgálat legyen, 

de az alaposabban történjen meg. A teljesítés határidejére és felelős megnevezésére is 

kerüljön sor, és ezután kerüljön vissza az intézkedési terv a testület elé.  

 

Urbán Ildikó: kiegészítésként elmondta, hogy a belső ellenőrzést végző szerv tesz egy 

javaslatot, amelyet vagy elfogad az ellenőrzött szerv vagy nem. Ha elfogadja, akkor készít 

egy intézkedési tervet az intézményvezető. Az abban foglaltakat végre kell hajtani, 

amelyről a jegyzőnő tájékoztatásra kerül. Véleménye szerint az intézkedési terv 

végrehajtásáról a jegyzőnőnek kellene tájékoztatnia a Képviselő-testületet. 

 

Kovács László: elfogadta a tájékoztatást és visszavonta előző indítványát. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, 

észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot 

hozta: 

 

361/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Intézkedési terv elfogadásáról a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és 

Tanácsadó Kft. által Abony Város Önkormányzat intézményeiben végzett 

belső ellenőrzés tárgyában 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vincent Auditor Számviteli 

Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által Abony Város Önkormányzat 

intézményeiben, Önkormányzati tulajdonú ABOKOM Nonprofit Kft-nél 

végzett belső ellenőrzés tárgyában hozott intézkedéseket elfogadja. 
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A határozatról értesül: 

 1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 3. Dr. Németh Mónika jegyző 

 4. Urbán Ildikó aljegyző 

5. Valamennyi Osztályvezető 

 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a következő napirendi ponthoz Palotai 

Sándort meg kell várni, ezért javasolta, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégia 

előzetes vitaanyagának jóváhagyását Palotai Sándor megérkezése után később tárgyalják 

meg. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett - 1 fő nem szavazott - az elhangzott javaslatot elfogadta. 

 

- - - 

 

5./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 2009. III. negyedévi 

     pénzügyi beszámolójának megtárgyalása 

        

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Retkes Mária: elmondta, hogy a bevétel és a kiadás nagyjából időarányos, ellenben az 

adóknál még mindig problémák vannak, különösen a gépjárműadónál. A Pénzügyi 

Bizottság ülésén azt a tájékoztatást kapta, hogy a szeptember 30-i 60,74 %-os teljesítéshez 

képest az október 30-i teljesítés 72,59 %-ra módosult az inkasszók és a fizetési 

felszólítások eredményeként. Kimutatást kértek a kötvény felhasználásáról. A táblázat 

végén van egy összesítés, amelyben szerepel, hogy 216.423.927 Ft az önerőként bevállalt 

összeg, amelyek ugyan még nincsenek kifizetve, de nyertes pályázathoz lettek biztosítva. 

Ebből 9.816.000 Ft a főtérhez, a belterületi utak felújításához 56.615.000 Ft, az 

Egészségmegőrző Központ akadálymentesítéséhez pedig 8.469.000 Ft került kifizetésre. 

 

Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy az anyag elkészülte óta az építményadó 91,13 %-

ra, a kommunális adó 85,96 %-ra, az iparűzési adó 84,3 %-ra, a pótlékok pedig 65,9 %-ra 

módosultak. 

 

Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy a C.C.A. Audit Kft. az adók behajtása kapcsán nem 

végzi a dolgát. Kérdezte, hogy mi az oka ennek és mi várható a cég által feltárt 

adóhátralékok behajtása tekintetében? A teljes összegnek volt-e jogalapja? Mekkora az az 

összeg, amely behajthatatlannak tűnik? 
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Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy kiosztásra került egy anyag, amelyben röviden 

összefoglalásra kerültek a szerződéskötés óta történt események, ill. mellékelte a céggel 

végzett levelezését. Háromszori megkeresés után fogalmazta meg a cég a válaszát, 

amelyre érdemben válaszolt. A levél átvétele óta három hét telt el, és még mindig nem 

kapott választ. Nem tud kapcsolatot létesíteni a céggel, ezért elkezdték megfogalmazni a 

megszüntetésre vonatkozó levelet, és kérni fogják az elszámolást. Másik céget kell 

keresni, vagy a Hivatalnak kell végrehajtani a munkát. 

 

Mészáros László képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 15 

fő. 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a cég által feltárt adatok átadásra kerültek 

a Hivatal részére, csak a behajtásra nem történt még intézkedés a Hivatal részéről. 

 

Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy erről tájékoztatásra került a Képviselő-testület. 

Úgy gondolja, hogy ha megbíztak egy céget, akkor nem várható el, hogy a Hivatal 

végezze el a munkát.  

 

Parti Mihály: gépjárműadóval kapcsolatban kérdezte, hogy a forgalomból történt-e 

gépjármű kivonás? 

 

Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy az elmúlt időszakban történt 12 %-os befizetés 

annak köszönhető, hogy az értesítés után történtek befizetések. Folyamatban van a 

gépjárművek kivonása a forgalomból. 

 

Dr. Egedy Zsolt: megítélése szerint a Hivatal mindent elkövetett, hogy a költségvetési 

tervezett bevételek teljesüljenek. Kérdezte, hogy lehet-e vélelmezni, hogy mekkora 

lehetett volna a behajtás, és ebből adódóan, hogy ez elmaradt, és kamatveszteséget jelent, 

kártérítési joggal élhet-e az Önkormányzat? Javasolta ezt a jogi kérdést megvizsgáltatni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, 

észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 
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362/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat 2009. III. negyedévi pénzügyi beszámoló 

elfogadásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §.(1). d. pontjában, valamint az 1992 évi 

XXXVIII. tv. 79. §. (1) biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat 2009. 

III. negyedévi pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

- - - 

 

6./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési 

     koncepciója 

     

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A normatív 

támogatások csökkenni fognak a jövő évben, ebből adódóan mintegy 75 millió Ft bevétel 

csökkenés várható. Az iparűzési adóból is 50 millió Ft-al kevesebb bevétellel kell 

számolni, ezért a költségvetést 125 millió Ft forráshiánnyal kell tervezni. Nem tudni, hogy 

az 5 éves adóhátralékból mekkora az az összeg, amely behajtásra fog kerülni a Hivatal 

részéről, de az intézmények fenntarthatóságát biztosítani kell. A bérekkel kapcsolatos 

terhek csökkenni fognak, mintegy 4 %-al csökkennek a járulékok. Kötelező azonban a 

soros előrelépéseket végrehajtani úgy, hogy a normatíva nem fog emelkedni. A 

köztisztviselők esetében eltörlésre került a ruházati költségtérítés és az étkezési 

utalványrendszer, helyette egy ún. cafeteria rendszer kerül bevezetésre. Törvény által 

szabályozott, hogy mennyi az a minimum összeg, amelyet kötelező adni. Éves szinten 

193.200 Ft a minimum adható keret. A keret tartalmazza az adót is, amelyet be kell 

fizetni. A közalkalmazottak esetében az idén elmaradt a II. félévi étkezési utalvány. Csak 

többletfeladat esetén javasolt a létszámbővítés. Jegyzőnő jelezte, hogy ügyészségi 

vizsgálat alapján a Gyámhivatalra legalább egy fő felvétele indokolt. Folytatódik az Út a 

munkához program, amelynek támogatása a jövő évben várhatóan emelkedni fog. A 

kiadások tekintetében 4,1 %-os infláció várható. A gázenergia ár várhatóan nem 

emelkedik, de az adó terhe a megnövekedett energiaadó miatt, így a villamos energia ára 

emelkedni fog. A fejlesztések tekintetében folytatni kellene azt a tendenciát, amit az idén 

elkezdtek, hogy koncentráltan, egy-egy intézményre fordítsanak nagyobb összeget. Nem 

javasolt az adók mértékének olyan szintű emelése, amely a gazdasági helyzetet még 

jobban hátráltatja. Számolni kell a szociális ellátások körében a méltányossági 

közgyógyellátás többletköltségeivel, és a jelentősebb beruházásokat elsősorban uniós 

támogatásból kell megvalósítani. A könyvvizsgáló megvizsgálta a koncepciót, és azt 

hiányolta, hogy nem került nevesítésre, mennyi bevétel-kiadással számolnak. A Gazdasági 

Bizottság javasolta, hogy az útalap építését folytatni kell, és a meglévő utakat tartsák 

karban, valamint a járdák felújítására is különítsenek el keretet. A Pénzügyi Bizottság 

javasolta, hogy a díjak megállapításánál törekedjenek arra, hogy az életminőség javuljon 

és az értékeket megőrizzék. 

 

Parti Mihály: elmondta, hogy nem hallott a központi normatívák elvonásáról. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy az önként vállalt feladatoknál, a 

művészetoktatásnál és a középfokú oktatásnál várható normatíva csökkenés. 

 

Kovács László: a közalkalmazottak közül többen kérték, hogy tolmácsolja a kérésüket. 

Mivel a II. félévben nem kaptak étkezési utalványt, ezért javasolta, hogy karácsony előtt 

egy jelentősebb összeg kerüljön a részükre átadásra. Kérte, hogy keressék meg a 

lehetőségeket. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: tájékoztatásul elmondta, hogy vizsgálják ennek a 

lehetőségét. 11 millió Ft bérmaradvány van a hivatalon belül. Szomorúan, de be kellett 

jelentenie, hogy nem támogatja a hivatalon belüli bérmaradvány felosztását egyrészt a 

gazdasági helyzet miatt, másrészt önkormányzati intézményben is voltak elbocsátások, 

akiknek a végkielégítésére sincs fedezet. Úgy gondolja, hogy a köztisztviselők és a 

közalkalmazottak között sem célszerű a feszültséget szítani. A túlóra és a helyettesítés a 

Hivatalon belül kifizetésre került, a többletmunkát ki kell fizetni. Kérte jegyzőnőt, hogy 

vizsgálja meg, a közalkalmazottak részére a II. félévi étkezési utalványra, mint bérkeret 

átcsoportosítható-e a hivatalon belüli bérmaradvány. 

 

Dr. Egedy Zsolt: megköszönte Szabó Andrásné, Bánné Hornyik Mária, Mészáros László, 

Kovács László és Parti Mihály képviselőknek, hogy az önkormányzatokat érintő 

megszorító csomag ellen egy tüntetésen részt vettek a Kossuth téren. Sajnálatos módon 

nem vezetett eredményre a tüntetés, bár a gyermekétkeztetés támogatásának jelentős 

csökkentésétől visszakoztak a jogalkotók. Az alkotmánybíróság majd eldönti, hogy tanév 

közben lehet-e a normatívát ilyen drasztikusan csökkenteni. A 125 millió Ft forráshiány 

az infláció mértékével sokkal nagyobb összeget fog kitenni. Az útépítések kapcsán 

elmondta, hogy a Tesco értéke nem került felhasználásra, így a 2010. esztendőben nem 

fog gondot okozni a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokban a pénzügyi fedezet 

biztosítása. Az útalapok készítését tovább kell folytatni. Véleménye szerint egy következő 

5 km-es szakaszt a jelenlegi földutak közül meg kellene terveztetni. 

 

Az Egészségügyi Centrum építése kapcsán elmondta, hogy a Centrum megközelítését 

kiszolgáló úthálózatnak a fejlesztésére a pályázat nem tartalmaz forrást. A Fadrusz utca 

teljes útfelújítása szükségeltetik, annak költségét tervezni szükséges a költségvetésben. 

Meg kell vizsgálni azt is, hogy a Vörösmarty utca esetében szükséges-e szélesítés a 

minimális útfelújításon kívül. A Szapáry utca ebben az esztendőben nem nyert támogatást 

a pályázaton, ezért javasolta, hogy az utca lakóinak megnyugtatása érdekében ezen utca 

tervezése kerüljön bele a költségvetésbe, pályázat esetén pedig az elkészült terv alapján 

tudnak pályázni. 

 

A közalkalmazottak idei elmaradt étkezési utalványát napirenden kell tartani, és meg kell 

vizsgálni annak lehetőségét, hogy a jelen költségvetésben van-e fedezet, és ezzel a 

költséggel számolni kell. 

 

A fejlesztések tekintetében egyetért azzal, hogy uniós forrásokból történjenek a 

beruházások, hiszen az önerőből történő fejlesztés nagyon nehezen járható út. 
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Dr. Németh Mónika: a Polgármesteri Hivatalt érintő bérmaradvány tekintetében 

elmondta, hogy a létszámmozgással és a táppénzzel van kapcsolatban. Úgy gondolja, 

hogy a döntéshozók bölcsessége, hogy a spórolást végrehajtóktól elvonja-e a pénzt és 

másnak adja-e. 

 

Kovács László: a gazdasági válság hatására igen jelentősen elszaporodtak a 

bűncselekmények a településen. Javasolta a térfigyelő rendszer olyan helyekre történő 

kihelyezését, ahol indokolt. Javasolta, hogy azoknak a civil szervezeteknek, amelyek a 

város védelmi rendszerében részt vesznek, adjanak át egy bizonyos összeget, hogy a 

munkájukat kellőképpen és jó színvonalon el tudják látni. A tervezés során az 

összegszerűséget a lehetőségekhez mérten összeállítják. 

 

Mészáros László: elmondta, hogy több mint 100 millió Ft-os csökkenés van a tavalyi 

évhez képest. Ez gyakorlatilag 2003-as, 2004-es szinten van, azóta pedig eltelt néhány 

inflációs év. A prioritásokat meg kell őrizni. 

 

Dr. Németh Mónika jegyző az ülésteremből kiment. 

 

Pető Istvánné: a Szapáry utca tervezése kapcsán elmondta, hogy Abonyban nem csak ez 

az egy utca van, amely hasonló műszaki állapotban van. Javasolta, hogy írják össze azokat 

az utakat, amelyek ugyan aszfaltosak voltak valamikor, de indokolt lenne az újjáépítésük. 

Ezekből az utakból a Gazdasági Bizottság állítson fel egy sorrendet, amelyből látni fogják, 

hogy mennyi út szorul ténylegesen felújításra. Ennek tükrében lehet tervezni a 

költségvetésben. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy kiosztásra került az a felmérés, amelyet a 

közlekedési mérnök készített. A felmérés tartalmazza, hogy az utak hány %-os 

útburkolattal rendelkeznek. Tételesen megvan, hogy melyek azok az utcák, amelyek 

felújításra szorulnak. A költségvetési koncepcióban azt kell meghatározni, hogy az 

útfelújításra különítsenek el összeget. A költségvetési keret függvényében tudnak utakat 

nevesíteni. A tervezésre szükség van, hátha lesz még pályázati forrás. 

A jövő évben hazai támogatási rendszer nem lesz, sem oktatási intézmények felújítására, 

sem útépítésre. Útépítésre csak akkor tudnak uniós pályázaton indulni, ha a tervek 

rendelkezésre állnak. Az infláció kalkulálása minden intézménynél megtörtént, a 

költségvetés felét teszi ki. A 4,1 %-os infláció a járulékokból kiegyenlítésre kerül. 

Összességében az elvonások miatt az önerős felújításokat, karbantartásokat meg kell 

gondolni.  

 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Ismertette az elhangzott módosító javaslatokat. 

 

Figyelemmel kell lenni az életminőség javítására és értékeink megőrzésére. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 

elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az elhangzott módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

Figyelmet kell fordítani az útalap építés folytatására, a meglévő utak karbantartására, 

járdák felújítására. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az elhangzott módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a közbiztonság erősítésére. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az elhangzott módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 

javaslat elfogadásáról az elhangzott módosító javaslatokkal együtt. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot az elhangzott módosító javaslatokkal 

együtt egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

363/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv-ben biztosított jogkörében 

eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt, 

valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) 

kormányrendeletben foglaltakat az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési javaslatát a következő 

irányelvek alapján készíti el: 

 

1. Figyelemmel kell lenni az életminőség javítására és értékeink megőrzésére. 

2. A köztisztviselői és közalkalmazotti kötelező átsorolások fedezetét a 

költségvetésben biztosítani kell. 

3. A bevezetésre kerülő cafetéria-juttatás fedezetét a költségvetésben biztosítani 

kell. 

4. A tervezhető létszámkeretnél figyelembe kell venni a Gyámhivatalnál lezajló 

Ügyészségi vizsgálat megállapítását, létszámnövelés akkor engedélyezett, ha 

belső átcsoportosítással nem oldható meg. Az ebből adódó munkabér és 

járuléktöbbletet a költségvetésben tervezni kell. 
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5. A dologi kiadások 2009. évi eredeti előirányzatának korrigált összegét nem 

javasolt túllépni. Növekedés csak ott tervezhető, ahol a kiadások növekedését 

nem befolyásolhatjuk /pl.: Áfa összege, gáz -, villamos energia stb./ 

6. A szociális ellátások körében a méltányossági közgyógyellátási igazolvány után 

fizetendő térítési összeg fedezetét a költségvetésben tervezni kell. 

7. Az intézmények karbantartási és felújítási igényeinél prioritási sorrend 

felállítása szükséges. 

8. A nyertes pályázatok beruházásai kiemelt szerepet kapjanak, mert a város 

vagyonának gyarapodása ezzel biztosítható. 

9. A biztonságos működés fedezetére tartalékot kell képezni.  

10. Figyelmet kell fordítani az útalap építés folytatására, a meglévő utak 

karbantartására, járdák felújítására. 

11. Kiemelt figyelmet kell fordítani a közbiztonság erősítésére. 

 

Határidő: 2010. február 15. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit 

Végrehajtásban közreműködik: Abony Város Önkormányzat valamennyi 

intézménye  

- - - 

 

7./ Napirendi pont tárgya:  ABOKOM Nonprofit Kft. gépjárművei, munkagépei 

     2010. évi díjtételének és óradíjainak meghatározása 

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A cég a 

gazdasági helyzetre való tekintettel nem javasolt díjemelést a tavalyi évhez képest. 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

364/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ABOKOM Nonprofit Kft. gépjárművei, munkagépei 2010. évi díjtételeinek 

és óradíjainak meghatározásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Abokom Nonprofit 

Kft. használatában lévő gépjárművek, munkagépek óradíjait, szolgáltatás 

díját 2010. január 1-től az alábbiak szerint állapítja meg: 
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Megnevezés 

 

2010. évre 

érvényes díjak 

IOB-712 Kia kis teher gpk.vidékre 132,-Ft/km 

IOB-712 Kia kis teher gpk.helyben 2240,-Ft/üzó 

CLZ-359 Billenő platós IFA vidékre 170,-Ft/km 

CLZ-359 Billenő platós IFA  

helyben 
4115,-Ft/üzó 

MTZ + pótkocsi 3810,-Ft/üzó 

MTZ + szárzúzó 4875,-Ft/üzó 

MTZ + rotációs fűkasza 4875,-Ft/üzó 

Homlokrakodó gép 7470,-Ft/üzó 

Szakmunkások óradíja 1880,-Ft/ ó 

Segédmunkások óradíja 920,-Ft/ ó 

Színpad állítás és bontás 10760,-Ft/ ó 

Hangos hirdetés 2240,-Ft/ ó 

WOMA 10500,-Ft/ ó 

                             A szolgáltatási díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák! 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő–testülete a 391/2008 (XI.27) sz. 

határozatát hatályon kívül helyezi 2009. december 31. napjával.  

 

Határidő: 2010. január 01-től folyamatosan   

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

 Abokom Nonprofit Kft. 

Értesül: 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Dr. Urbán Ildikó aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Abokom Nonprofit Kft. 

- - - 

 

8./ Napirendi pont tárgya:  Nagy értékű bruttó 2 millió forint feletti tárgyi eszköz 

     2009. évi selejtezése 

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Dr. Egedy Zsolt és Parti Mihály képviselők az ülésteremből kimentek, így a jelenlévő 

képviselők száma 13 fő. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Gazdasági 

Bizottság értékesítésre tett javaslatot a selejtezést követően. Egyéb kiegészítést nem 

kívánt tenni. 
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Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és a következő 

határozatot hozta: 

 

365/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Nagy értékű bruttó 2 millió Ft feletti tárgyi eszköz 2009. évi selejtezéséről 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény és Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való 

gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV. 12.) számú rendelet 8. §. (2) 

bekezdésében foglaltakra tekintettel az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület egyetért: 

 

az ABOKOM Nonprofit Kft. vezetőjének kérelmére az 1 db GOX-992 forgalmi 

rendszámú kamaz típusú szippantó gépkocsi selejtezésével. 

 

Határidő: 2009. november 31. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

ABOKOM Nonprofit Kft. igazgatója 

Gazdasági Osztály 

A határozat végrehajtásában közreműködik: 

Gazdasági Osztály 

A határozatról értesül: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Dr. Urbán Ildikó aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Abokom Nonprofit Kft. 

- - - 

 

9./ Napirendi pont tárgya:  Díjképzési elvek és díjszintek alkalmazása a KEOP-

     1.3.0./1 F-2008-0011 kódszámú Abony város  

     ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós 

     programjának megvalósítása 

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
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Parti Mihály képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők száma 14 

fő. 

 

Dr. Németh Mónika jegyző az ülésterembe visszajött. 

 

Elmondta, hogy az I. fordulón sikeresen szerepelt a pályázat, de háromszor kellett a 

megvalósíthatósági tanulmányt átdolgozni, mert a megvalósult beruházás hatalmas terhet 

jelentett volna a lakosságra, valamint keresni kellett a lehetőséget arra, hogy az 

arzénmentesítés mellett a szerves anyagok megkötése is biztosított legyen a 

technológiával. A teljes költségvetés 347 millió Ft, melyből 34.700.000 Ft-ot kell 

önerőként biztosítani. Az I. fordulóra benyújtott elképzelés szerint 670 millió Ft-os 

beruházás lett volna. A pályázatban azonban nem szerepel a víztorony bélelése és a 

vízvezeték-hálózat 6 km-es rekonstrukciója, mert az nem támogatható. Kizárólag a 

szűrőberendezéseket támogatják. A víztorony bélelését és a hálózati rekonstrukciót 

önerőből kell megvalósítani. A díjképzési elvek képzése során a pályázatot figyelembe 

kell venni. 2010-ben a technológia még nem igényel plusz díjemelést, 2011-ben viszont 

11 %-os díjemelést követel, azt követően pedig 4-5 százalékos emelés várható egészen 

2022-ig. Ezt követően a díjemelés már nem szükséges. 

 

Retkes Mária: az ABOKOM Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyvében szerepel Kollár 

Péter ügyvezető igazgató szakmai véleménye, mely szerint ez a beruházás nem fogja az 

ivóvíz minőségét javítani. Ügyvezető igazgató úr elmondta azt is, hogy jövő évre 

szükségük lenne egy szerkezetre a csővezeték tisztításhoz. Kérte Kollár Péter ügyvezető 

urat, hogy fejtse ki, miért „felesleges” a víztisztásra beadott pályázat? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a 201/2001. sz. Kormányrendelet 

tartalmazza azokat a határértékeket, melyeket az uniós szabványnak megfelelően az 

ivóvízminőség kapcsán biztosítani kell. 10 mg alattinak kell lennie az arzénmennyiségnek. 

Abonyban ez a határértéket meghaladja. A szennyeződések miatti élvezhetősége a víznek 

nem az arzénmennyiségtől függ, hanem a mosatástól, és attól, hogy mennyire elavult a 

hálózati rendszer. Ha ezt nem oldják meg az arzénmentesítést, akkor kötelezhetik a várost 

arra, hogy a szolnoki hálózatra csatlakozzanak rá. Önerőből nem tudják megoldani az 

arzénmentesítést. A rendelet által előírt ásványi anyag tartalmú vizet kell a lakosságnak 

biztosítani, az pedig az üzemeltető feladata, hogy a legtisztább szűrt vizet biztosítsa a 

lakosság számára. A rendszer felújítás folyamatosságához az Önkormányzatnak fedezetet 

kell biztosítania az üzemeltető részére. 

 

Kollár Péter: a pályázat kezdetétől fogva nehezményezi, hogy kísérletet sem tettek a 

szerves anyag eltávolítására. Elmondta, hogy bár arzén mentesítve lesz a víz, de a 

meglévő problémákat nem fogják tudni ilyen módon orvosolni. Véleménye szerint érdemi 

változást hozna a víz élvezeti értékében újabb mosatási pontok kijelölése, viszont a 

mosatással a költséghatékonyságot nem tudják érvényesíteni. Most „olcsó” vizet 

engednek el a mosatások során. Ha elkészül a beruházás, a mosatás során jóval drágább 

vizet kell majd elengedniük. Jelenleg 30 %-os vízveszteséggel kell számolni, amely 

ezután sem fog csökkenni. A mosatási költségeket be kell építeni a vízdíjba, tekintettel 

arra, hogy a mosatással a víz élvezeti értéke pozitív irányba mozdul el. Az új 

rendszereknél is 15-17 %-os vízveszteségekkel számolnak. Vizsgálták a „vízlopások” 
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kérdéskörét is. 300 ingatlan került első körben vizsgálat alá. A 300 ingatlan között nagyon 

nagy eltérés nem volt. Megállapították, hogy a vízlopás mértéke nem jelentős. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ez a pályázat tartalmaz mosatási pontokat is. 

Összességében van benne 58,2 millió Ft értékben ivóvízhálózat rekonstrukció és mosató 

csonk kialakítása. Az összeg 30 %-a fordítható mosató csonkra, 70 %-a pedig hálózat 

átépítésre a részletes költségvetésben. A mosatás 40 km-es szakaszra vonatkozik ebben a 

pályázatban. Az ivóvízminőséggel kapcsolatban különösebb probléma nem volt az 

ellenőrzések során. 

 

Parti Mihály: elmondta, hogy a város különböző pontjain vannak közkifolyók, amelyek 

nem működnek. Ezek esztétikai szempontból rossz állapotban vannak, ezért véleménye 

szerint le kellene őket szerelni, mert rontják a városképet. 

 

Kollár Péter: elmondta, hogy vannak olyan közkifolyók, amelyeket leszereltettek. Nem 

tartja célszerűnek a további közkifolyók leszerelését. 

 

Kocsiné Tóth Valéria: kérdezte, hogy az 58,2 millió Ft hány méter hálózatátépítésre 

elegendő? 

 

Dr. Egedy Zsolt képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők száma 

15 fő. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: tavasszal szeretnék az útalapokat kivitelezni. Segítséget 

kért abban, hogy azokat az utcákat, amelyek vízjogi létesítési engedéllyel rendelkeznek, át 

kellene nézni, és ahol szükséges, ott az útalap építés előtt a hálózatcseréket célszerű lenne 

megvalósítani.  

 

Kollár Péter: elmondta, hogy egyeztetést követően ezt elvégzik. 

 

Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy egy korábbi bizottsági ülésen elhangzott, hogy a 

vízdíjat milyen mértékben kell emelni. Kérdezte, hogy ahhoz képest van-e elmozdulás? A 

szolgáltató akkor komoly szakmai felkészültségről tett tanúbizonyságot és 

véleményeltérést fogalmazott meg. A gond az, hogy megtörténik a fejlesztés, de élvezeti 

szinten nem lehet majd érezni, hogy az arzén benne van-e a vízben vagy sem. A szakértők 

szerint a technikai megvalósítás költséges voltából adódóan jelentős mértékű 

vízdíjemelést von maga után. Véleménye szerint erről a lakosságot tájékoztatni kell, mert 

nem állnak az emberek olyan anyagi helyzetben, hogy ilyen drasztikus díjemelést ki 

tudjanak gazdálkodni a családi költségvetésükből. Technikai tekintetben történt-e 

változás, és ez összefüggésben van-e a vízdíjemelés várható mértékével? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy 2010-ben a technológia a díjemelésben 

még nem köszön vissza, hiszen 2010. év végére kell a projektet teljesíteni. 2011-től 2022-

ig a technológia már igényel díjemeléseket, az első évben 16 %-os díjemelés van tervezve, 

onnantól kezdve pedig 4-5 %-os díjemelésre lehet számítani. 2022 után azonban újabb 

díjemelést a technológia nem igényel. Az arzénmentesítést akkor is el kell végezni, ha 

nem indulnak a pályázaton, legfeljebb arra kötelezik a várost, hogy máshonnan vásárolják 

a vizet. Nem csak ez jelent sokat a vízdíjemelésben, hanem a rekonstrukció, 40-50 éves 
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vezetékek vannak, amelyek töredeznek. Maga a hálózatcsere az, amely lényegesen 

megnöveli a költségeket. 

 

Dudinszky István: elmondta, hogy azért kell az arzénmentesítést elvégezni, mert ez 

előírás. Óvakodni kell attól, hogy más városból vásárolják a vizet. Véleménye szerint a 

pályázati lehetőségeket meg kell ragadni. Hosszú távon karban kell tartani a vízhálózatot. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, 

észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és a következő 

határozatot hozta: 

 

366/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Díjképzési elvek és díjszintek alkalmazásáról a KEOP-1.3.0./1 F-2008-0012  

kódszámú Abony város ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós 

programjának megvalósításához 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. A Képviselő-testület pályázatot nyújt be a település ivóvízminőség-javítási és 

ivóvízhálózat rekonstrukciós programja, a KEOP-1.3.0/1F-2008-0012 

kódszámú pályázat folytatásaként a 2. fordulóra. A pályázathoz kapcsolódó 

beruházás összköltsége: nettó 347.000.000,- Ft mely összeg 10 %-át, 

34.700.000,- Ft összegű önerőt Abony Város Önkormányzat által kibocsátott 

Két Torony Kötvény terhére biztosítja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatban szereplő 

díjképzési elveket és díjszinteket tartalmazó kötelezettség vállalási nyilatkozat 

aláírására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 
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 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Keviterv Plusz Komplex Vállalkozási Kft, Győrffy István ügyvezető  

 

- - - 

 

10./ Napirendi pont tárgya:  Abony Városi Strandfürdő 2010. évi díjainak meg- 

     állapítása      

  

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Pénzügyi 

Bizottság javasolta, hogy 2010. januárig vizsgálja meg a szolgáltató az úszóbérlet 

bevezetésének lehetőségét. Csökkentett időben, korlátozva a Strandfürdő igénybevételét 

hogyan lehetne még olcsóbb bérletet kialakítani. Emellett a többi jegy, bérlet tekintetében 

emelést javasolt a Pénzügyi Bizottság. 

 

Krupincza Tibor és Csányi Tibor képviselők az ülésteremből kimentek, így a 

jelenlévő képviselők száma 13 fő. 

 

Tájékoztatásul elmondta, hogy ötféle bérleti lehetőség van jelenleg, heti bérlet, 10 napos 

bérlet, 30 napos bérlet, havi bérlet és szezonális bérlet. Lehet találni olyan formát, amely 

kielégíti az igénybevevő szükségletét. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő 

képviselők száma 14 fő. 

 

Retkes Mária: elmondta, hogy nagyon sok környékbeli strand biztosít 2 órás strandolási 

lehetőséget nyitás előtt és zárás után. A Pénzügyi Bizottság ezért kérte, hogy vizsgálja 

meg a szolgáltató, hogy van-e erre lehetőség? A Bizottság nem ragaszkodik a bérlethez, 

ha 2 órás belépőt is lehet kialakítani, azt is elfogadja. 

Kértek egy kimutatást arról, hogyan alakultak a bérlet és jegyeladások. Ezzel 

kapcsolatban egyeztetni fog ügyvezető igazgató úrral. 

 

Kollár Péter: elmondta, hogy nem zárkóznak el a lehetőség elől. A nyitvatartási idő előtti 

és azon túli úszási lehetőség magával vonja a személyzet bérét is. Véleménye szerint a 

nyitvatartási idő előtti és azon túli úszási lehetőség biztosítása drágább lenne a jelenlegi 

költségeknél. 

 

Retkes Mária: egy belépő egész napra szól, egy két órás úszóbérletnek nem kellene 

drágábbnak lennie.  

 

Mészáros László: kérdezte, hogy ki biztosítja a rendet a Strandon, van-e úszómester és 

van-e személyzet zárás után? Ha költséghatékony dolgokban gondolkodnak mindenhol, 

akkor ennek hasonlónak kell lennie a Strand működésénél is. Tudomásul kell venni, hogy 

a Strand még 100 százalékos kihasználtság mellett is veszteségesen működik. Utána kell 

nézni, hogy akár közhasznúakkal tudják-e biztosítani a rendet a Strand zárása után. A 

bizottsági ülésen úgy hangzott el, hogy a feltételeket jelen pillanatban nem lehet 

biztosítani. 
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Csányi Tibor képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők száma 15 

fő. 

 

Dudinszky István: a 16 óra utáni kedvezményt nagyon jó ötletnek tartja, de a 30 

százalékot kevésnek tartja. Véleménye szerint nagyobb lenne a strandolási kedv, ha 

nagyobb kedvezményt adnának, pl. 40 százalékot. 

 

Bánné Hornyik Mária: nagyon jónak tartja a Pénzügyi Bizottság javaslatát. Az Oktatási 

Bizottsághoz már többször érkezett olyan igény, hogy támogassák az egészséges 

életmódot művelő nyugdíjas pedagógusokat, akik rendszeresen járnak ki nyitvatartási 

időben a Strandra. Nagyon sokan csak úszási célzattal járnak a Strandra, ezért az 1-2 órás 

úszójegyet tudja támogatni. A nyitvatartási idő előtt ill. zárás után azért kellene az 

úszójegyet biztosítani, mert akkor van szabad kapacitás a strandon. Mészáros László 

Gazdasági Bizottság elnöke által elmondottakkal is egyet tud érteni, hogy a nyitvatartási 

idő előtti ill. azon túli időben közhasznúakkal oldják meg a személyi felügyeletet. 

Véleménye szerint a kedvezményt még jobban lehetne növelni, mert akkor még nagyobb 

igény lenne a strandolásra. 

 

Krupincza Tibor képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők 

száma 16 fő. 
 

Kollár Péter: elmondta, hogy a munkaidőn túli munkavégzést 100 százalékban ki kell 

fizetni a személyzetnek. A strandot csak úszómesterrel lehet nyitva tartani, a 

közhasznúaknak nincs megfelelő végzettségük. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: tájékoztatásul elmondta, hogy az idei nyár időjárás 

szempontjából tűrhető volt. Az éves veszteség idén 2,5 millió Ft, tavaly 5 millió Ft volt a 

díjemelés mellett. Mintegy 5000 alkalommal vették igénybe ingyenesen a diákok a 

strandot, a felnőttek 526 alkalommal a sportegyesületek részéről. Ha ez felszámolásra 

került volna, akkor 2,242 millió Ft többletbevétele lett volna a Strandnak. Maximális 

kihasználtság mellett sem várható többletbevétel. Reggel 6 órától 8 óráig most is van 

lehetőség úszásra, mert akkor van felügyelet. Tudomásul kell venni, hogy a Strand 

veszélyes üzem, senki nem tudja felvállalni a felelősséget. 

 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Ismertette az elhangzott módosító javaslatot. 

 

Napi jegy 16 óra után 40 % kedvezménnyel kerül elfogadásra. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 4 nem szavazattal, 4 tartózkodás 

mellett az elhangzott módosító javaslatot nem fogadta el. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

367/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abony Városi Strandfürdő 2010. évi díjainak megállapításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Városi Strandfürdő 

díjait 2010. január 01-től az alábbiakban határozza meg: 

 

Napijegy                                              2010. év(bruttó)(ÁFA 25%) 

- gyermek        440,- Ft  

- diák, nyugdíjas       610,- Ft  

- felnőtt         910,- Ft  

- családi napijegy (2 felnőtt, 2 gyermek)      2.810,- Ft  

  minden további gyermek      330,- Ft 

   

Napi jegy 16:00 óra után 30 % kedvezmény 
- gyermek        310,- Ft 

- diák, nyugdíjas       420,- Ft 

- felnőtt          640,- Ft  

- családi napijegy (2 felnőtt, 2 gyermek)       1.970,- Ft  

  minden további gyermek        230,- Ft  

 

Heti bérlet 

- gyermek, diák, nyugdíjas      3.190,- Ft  

- felnőtt         4.860,- Ft  

 

Havi bérlet 

- gyermek, diák, nyugdíjas      10.630,- Ft  

- felnőtt         15.900,- Ft  

 

Kabinjegy/nap        640,- Ft  

Kabin havi bérlet/ 30nap     6.160,- Ft 

  

Személygk. Parkolás/nap        950,- Ft  

Strandbérlet (egész nyárra) 

- gyermek, diák, nyugdíjas  21.375,- Ft  

- felnőtt  42.755,- Ft      

Kabinbérlet (bungalow)                        9.050,- Ft/m2                 

10 napra szóló bérlet 
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-gyermek, diák, nyugdíjas:   4.415,- Ft 

- felnőtt   7.065,- Ft 

 

30 napra szóló bérlet 

-gyermek, diák, nyugdíjas:  11.925,- Ft 

- felnőtt  19.875,- Ft 

 
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő–testületének 392/2008 (XI.27) sz. 

határozatát hatályon kívül helyezi 2009. december 31 napjával. 

 

Határidő: 2010. január 01-től folyamatosan   

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

        Abokom Nonprofit Kft. 

Értesül: 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Dr. Urbán Ildikó aljegyző 

 Valamennyi Osztály 

        Abokom Nonprofit Kft. 

 

- - - 

 

11./ Napirendi pont tárgya:  Salgóbányai tábor 2010. évi térítési díjának  

     megállapítása      

  

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A bizottságok a 

„B” alternatívát támogatták, amely az infláció mértékével megegyező mértékű emelést 

tartalmazza. 

 

Retkes Mária: elmondta, hogy a tábor használatával kapcsolatban is kérte a Pénzügyi 

Bizottság az elszámolást. 

 

Kollár Péter: véleménye szerint, ha ezeket a díjakat ajánlják ki, akkor több lehet majd az 

igény a táborra. Úgy gondolja, hogy az idei évben nem elhanyagolható eredményt értek el 

a tábor kihasználtságában.  

 

Dr. Németh Mónika jegyző az ülésteremből kiment. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, 

észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

368/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Salgóbányai tábor 2010. évi térítési díjának megállapításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a salgóbányai tábor szálás 

díjait 2010. január 01-től az alábbiak szerint fogadja el: 

 

2010. évre tábor díjai 

Gyermek 

 2010. évi díjak 

 Nettó Áfa Bruttó 

Szállás éj/fő 1 378 Ft 345 Ft 1 723 Ft 

Felnőtt 

 2010. évi díjak 

 Nettó Áfa Bruttó 

Szállás/éj/fő 1 696 Ft 424 Ft 2 120 Ft 

Egységes 

megnevezés 2010. évi díjak 

Nettó Áfa Bruttó 

Sátorozás  

éj/fő 901 Ft 225 Ft 1 126 Ft 

Mosatás 583 Ft 146 Ft 729 Ft 

Komfortos 

faház 13 250 Ft 

3 313 

Ft 16 563 Ft 
 

A gyermekek 14 éves korukig táborozhatnak a gyermekekre 

vonatkozó díjszabással. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 394/2008. (XI. 27.) sz. 

határozatát hatályon kívül helyezi 2009 december 31. napjával. 

 

Határidő: 2010. január 01-től folyamatosan  

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

  Abokom Nonprofit Kft. 
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Értesül: 
  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

  Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

  Dr. Németh Mónika jegyző 

  Urbán Ildikó aljegyző 

  Valamennyi Osztályvezető 

  Abokom Nonprofit Kft. 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: szünetet rendelt el. 

Megérkezett Palotai Sándor úr, ezért a szünet után az Integrált Városfejlesztési Stratégia 

előzetes vitaanyagának jóváhagyásával folytatják a munkát. 

 

S z ü n e t! 

 

A szünet után a Képviselő-testület folytatta munkáját! 

 

Az ülés folytatásakor Habony István képviselő nem tartózkodik az ülésteremben, így 

a jelenlévő képviselők száma 16 fő. 

 

- - - 

 

12./ Napirendi pont tárgya:  Integrált Városfejlesztési Stratégia előzetes  

     vitaanyagának jóváhagyása    

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: előadónak felkérte Palotai Sándor urat.  

 

Palotai Sándor: ismertette az Integrált Városfejlesztési Stratégiát, mely a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 

 

Dr. Németh Mónika jegyző az ülésterembe visszajött. 

 

Dr. Egedy Zsolt: kérdezte, hogy január 5-ig milyen dokumentumokat kell csatolni a 

pályázathoz? 

 

Palotai Sándor: ideálisnak tartaná, ha engedélyezési szintű tervdokumentációt tudnának 

benyújtani a pályázathoz, amennyiben rendelkezésre áll. Amennyiben nem áll 

rendelkezésre, úgy egy ötlet benyújtását is elfogadják. Lehetőség szerint minél jobb 

előkészítettségre kell törekedni, de amennyiben ez nem lehetséges, akkor elfogadják a 

vázrajzokat is, amelyhez konkrét tervezői költségvetés is kell. Amennyiben alacsonyabb 

szintű terv áll rendelkezésre, abban az esetben elfogadják a m2 átalány feltüntetését is 

tervezői indoklással. 

 

Kocsiné Tóth Valéria: kérdezte, hogy a költséghaszon elemzés része-e a pályázatnak? 
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Palotai Sándor: válaszként elmondta, hogy a második körben már kell készíteni, 

valamint akcióterületi terv esetében részleteiben el kell készíteni azt a költségvetést, 

amely megmutatja, hogy milyen költségek és források mentén tudják megvalósítani a 

beruházást. A fenntarthatóság érvényesülését és a gazdaságélénkítést is be kell mutatni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: csatolni kell a pályázathoz továbbá a helyszínrajzokat, a 

Közút Kht-val kötendő konzorciumi megállapodást. Amennyiben nem csak kizárólagosan 

önkormányzati tulajdont vesz igénybe a pályázat, akkor az azokra kötött 

megállapodásokat is csatolni kell. Csatolni kell továbbá az IVS-t elfogadó testületi 

határozatot is. Meg kell jelölni a pályázati önrészt és az igényelt támogatás összegét. 

Ehhez minél konkrétabb tervezői költségbecsléssel kell rendelkezni. Ahhoz, hogy a 

pályázatot nyerési eséllyel lehessen benyújtani, az előkészítettségnek magas szintűnek kell 

lennie. A két forduló között kell a részletes megvalósíthatósági tanulmányt kidolgozni. Ha 

az első fordulóban a közreműködő szervezet támogatásra méltónak ítéli a pályázatot, 

akkor kapnak segítséget a második forduló kidolgozásához annak érdekében, hogy 

támogatható legyen. A megtérülésről, a költséghaszon elemzésről, a bérleti jogokról ekkor 

kell majd kalkulálni. 

 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

369/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Integrált Városfejlesztési Stratégia előzetes vitaanyagának megtárgyalásáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza: 

 

 A Képviselő-testület Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégia előzetes 

vitaanyagát megismerte és az abban foglaltakat jóváhagyja. 

 

Határidő: 2009. december 07. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 
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 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Pa-Ku Consulting Bt. 

- - - 

 

13./ Napirendi pont tárgya:  Városházában lévő díszterem bérleti díjának  

     jóváhagyása    

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Pénzügyi 

Bizottság a 9 %-os emelést támogatta, a Gazdasági Bizottság az infláció mértékével 

megegyezőt. 

 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 9 százalékos díjemelés 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 1 nem szavazattal, 8 tartózkodás 

mellett a 9 százalékos díjemelést nem fogadta el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 

javaslat elfogadásáról a 4,1 százalékos díjemeléssel együtt. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot a 4,1 százalékos díjemeléssel együtt 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

370/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Városházában lévő díszterem bérleti díjának jóváhagyásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Ötv-ben biztosított jogkörében 

eljárva, figyelembe véve Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás 

egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV. 12.) számú rendelet 8. §-ban foglaltakat a 

Városházában lévő díszterem bérleti díját 2010. évre az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

1. A Városházában lévő díszterem bérleti díja 2010. évre  

 

Díszterem: 10.500,-Ft + áfa             

     

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 388/2008.(XI.27.) 

számú határozatát hatályon kívül helyezi 2009. december 31. napjával.  

 

Határidő: 2010. december 31.  

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A határozat végrehajtásban közreműködik:   

Gazdasági Osztály                         
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A határozatról értesül:                                       

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi osztályvezető 

  

- - - 

 

14./ Napirendi pont tárgya:  Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeinek 

     jóváhagyása    

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Pénzügyi 

Bizottság az egyéb, nem sport rendezvények esetén 10.000 Ft/óra bérleti díjat javasolt, a 

határozati javaslat 2. pontját pedig törlésre javasolta. A többi összeg változatlanul 

maradna. 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Ismertette a módosító javaslatokat. 

 

Egyéb (nem sport) rendezvények esetében 10.000 Ft/óra lesz a bérleti díj. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az elhangzott módosító javaslatot elfogadta. 

 

A határozati javaslat 2. pontja törlésre kerül. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás 

mellett az elhangzott módosító javaslatot elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 

javaslat elfogadásáról az elhangzott módosító javaslatokkal együtt. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot az elhangzott módosító javaslatokkal 

együtt egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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371/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeinek jóváhagyásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony 

Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 

13/2007. (IV.12.) számú rendelet 8. §-ban foglaltakat az alábbi határozatot hozza:  

 

1. A Városi Sportcsarnok és Sportpálya 2010. évi díjtételei: 

 

Sportrendezvények teremdíja:    6 000 Ft/óra 

 

Egyéb (nem sport) rendezvények: 10 000 Ft/óra minimum 

 

Műfüves pálya:      6 000 Ft/óra 

 

Sportpálya:    6 000 Ft/óra 

 

Az árak az Áfá-t tartalmazzák! 

 

Határidő: 2010. január 01. - 2010. december 31-ig 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A határozat végrehajtásban közreműködik:  

Városi Sportcsarnok 

Gazdasági Osztály 

A határozatról értesül: 

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

3. Dr. Németh Mónika jegyző 

5. Urbán Ildikó aljegyző 

4. Városi Sportcsarnok 

5. Valamennyi osztályvezető 

 

- - - 

 

15./ Napirendi pont tárgya:  Abony Város intézményei által használt korlátozottan 

     forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának  

     jóváhagyása    

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Pénzügyi 

Bizottság a határozati javaslatot támogatta. A díjakat az intézményvezetők kalkulálták. 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Habony István képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők száma 

17 fő. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

372/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Intézményei által használt korlátozottan forgalomképes 

vagyontárgyak bérleti díjának jóváhagyásáról 

 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Ötv-ben biztosított jogkörében 

eljárva, figyelembe véve Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás 

egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) számú rendelet 8. §-ban foglaltakat 

Abony Város Intézményeinek díjtételeit 2010. évre az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

1. Somogyi Imre Általános Iskola 

 

Megnevezés Időszak –tól Időszak –ig Összeg  

Tanterem április 15. október 15. 1 500 Ft/óra 

 október 16. április 14. 2 000 Ft/óra 

Tornaterem április 15. október 15. 3 000 Ft/óra 

 október 16. április 14. 3 500 Ft/óra 

Konditerem április 15. október 15. 1 500 Ft/óra 

 október 16. április 14. 2 000 Ft/óra 

 

Amennyiben egész napos rendezvényre történik a bérbeadás a bérleti díj összege 

óránként 500 Ft-tal kevesebb. 

 

2. Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 

 

Megnevezés Időszak -tól Időszak –ig Összeg  

Tanterem január 01. december 31. 600 Ft/óra 

 

 

3. Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény 

 

Megnevezés Fő -től Fő –ig Összeg  Kaució  

Aula 0 100 40 000 Ft 20 000 Ft 

 100 150 45 000 Ft 25 000 Ft 

 150 200 50 000 Ft 30 000 Ft 

 200 250 60 000 Ft 40 000 Ft 

 250 300 70 000 Ft 50 000 Ft 

 300 350 80 000 Ft 60 000 Ft 

 350 400 90 000 Ft 70 000 Ft 

 
Egyéb esetekben: 2 500.- 5 000.-Ft/óra (megegyezés szerint) 
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Az aulát az intézmény aktív dolgozói, saját és közvetlen hozzátartozóik családi 

rendezvényeire az önköltség térítése mellett vehetik igénybe, az intézmény volt 

nyugdíjas pedagógusa /és egyéb címen/ a bérleti díj összegéből max. 20% 

engedményt kaphat az igazgató előzetes engedélyével. 

 

Megnevezés Időszak –tól Időszak –ig Összeg  

Tanterem január 01. december 31. 1 500-2 000 Ft/óra 

Tornaterem január 01. december 31. 2 000-3 000 Ft/óra 

Kastély Maximum 80 főig 20 000 Ft 

 

4. Bihari János Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 

Megnevezés   Összeg  

Hangversenyterem    2 500     Ft/ óra 

Tanterem    2 500    Ft/ óra 

 

5. Abonyi Lajos Művelődési Ház Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

 

Megnevezés   Összeg  

Báthory út 2. kis terem    1 800     Ft/ óra 

Báthory út 2. nagy terem    3 600    Ft/ óra 

 

A bérleti díjak tekintetében az árak az Áfá-t tartalmazzák. 

 

6. A bérleti szerződést a Képviselő-testület által meghatározott díjak 

alkalmazásával az ingatlan használatára feljogosított szerv vezetője köti meg.  

 

7. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 389/2008.(XI.27.) 

számú határozatát hatályon kívül helyezi 2009. december 31 napjával.  

 

Határidő: 2010. január 01.-től 2010. december 31-ig 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit 

A határozat végrehajtásban közreműködik:  

Intézményvezetők 

Gazdasági Osztály 

A határozatról értesül: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Intézményvezetők 

Valamennyi osztályvezető 

 

- - - 
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16./ Napirendi pont tárgya:  2010. évi mezőgazdasági haszonbérleti, valamint a 

     Piac-terület bérleti díjainak megállapítása   

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Pénzügyi 

Bizottság a díjakat nem javasolta emelni annak érdekében, hogy élénkítsék a gazdasági 

helyzetet, a Gazdasági Bizottság részéről is csupán az infláció mértékű emelés javasolt. 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 4,1 százalékos díjemelés 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett a 4,1 százalékos díjemelést elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 

javaslat elfogadásáról a 4,1 százalékos díjemeléssel együtt. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot a 4,1 százalékos díjemeléssel együtt 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

373/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a 2010. évi mezőgazdasági haszonbérleti, valamint a Piac-terület bérleti 

díjainak megállapításáról 

 

Abony Város Képviselő-testülete, figyelembe véve a az Abony Város vagyonáról és 

vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) sz. rendelet 

10.§ (1) bekezdését, valamint Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület 

és szervei szervezeti és működési szabályáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú 

rendeletében foglaltakat, az alábbi határozatot hozza:  

1. Abony Város Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló, szántó és 

legelő területek 2010. évi haszonbérleti díját minimálisan 

 

szántó tekintetében bruttó 2,17,-Ft/m2, 

legelő tekintetében bruttó 1,36,-Ft/m2 

összegben határozza meg. 

 

2. Abony Város Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló, Piactér 

területén lévő területbérletek 2010. évi díját minimálisan 847,-Ft + Áfa/m2 

összegben határozza meg. 

 

Határidő: 2009. december 31. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
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Végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

Értesülnek: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Valamennyi Osztály 

 Haszonbérlők 

          Piacterület bérlők  

 

- - - 

 

17./ Napirendi pont tárgya:  Nem lakás célú helyiségek 2010. évi minimális bérleti 

     díjának megállapítása   

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Pénzügyi 

Bizottság nem javasolta a díjemelést, a Gazdasági Bizottság az infláció mértékével 

megegyező emelést javasolt. Kiegészítésként elmondta, hogy az előterjesztésben szerepel 

a piaccsarnokban lévő üzlethelyiségek bérleti díja is, amely közelít a 3000 Ft/m2 árhoz, és 

mivel meglehetősen rossz körülmények között vannak, ezért nem javasolta az infláció 

mértékével történő emelést sem. 

 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Ismertette az elhangzott módosító javaslatot. 

 

A Képviselő-testület a nem lakáscélú helyiségek 2010. évi minimális bérleti díját nem 

emeli. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 

mellett az elhangzott módosító javaslatot elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 

javaslat elfogadásáról az elhangzott módosító javaslattal együtt. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 

mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot az elhangzott módosító javaslattal együtt 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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374/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Nem lakás célú helyiségek 2010. évi minimális bérleti díjának 

megállapításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, 

figyelembe véve az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek 

bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 14/2007. (IV.12.) sz. rendelet 3.§-a, 

valamint Abony Város  Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti 

és működési szabályáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendeletében foglaltakat, az 

alábbi határozatot hozza:  

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület tulajdonában lévő, a nem lakás 

célú helyiségek 2010. január 01-től 2010. december 31-ig évi minimális bérleti 

díját a határozat 1. sz. melléklete szerinti bruttó összegben határozza meg. 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület tulajdonában lévő, garázsok 

2010. évi minimális bérleti díját a határozat 2. sz. melléklete szerinti bruttó 

összegben határozza meg. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület tulajdonában lévő, a 

piaccsarnok épületében lévő helyiségek 2010. évi minimális bérleti díját a 

határozat 3. sz. melléklete szerinti bruttó összegben határozza meg. 

 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő–testületének 386/2008 (XI.27.) sz. 

határozatát hatályon kívül helyezi 2009. december 31. napjával.  

 

Határidő: 2009. december 31. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesülnek: 

  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

  Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

  Dr. Németh Mónika jegyző 

  Dr. Urbán Ildikó aljegyző 

  Valamennyi Osztály 

  Györgyehús Bt. 

 Puszek Bt. 

 Ruzsbaczkiné Komlós Rózsa 
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Határozat 1. számú melléklete 

Nem lakás céljára szolgáló bérlemények 2010. évi minimális bérleti díjak 

Sorsz. Címe Jellege hrsz. Terület Bérleti díj 

1. Nagykőrösi út 3. üzlethelyiség 5502 46m
2
 57.580,- Ft 

2. Ceglédi út 13. tároló  67 m
2
 - 

3. Jókai út 9. kisvendéglő 3305  - 

4. Kossuth tér 3. pénzintézet  174 m
2
 212.471,- Ft 

5. Kossuth tér 3. üzlethelyiség  15 m
2
 - 

6.  Kossuth tér3. üzlethelyiség  15 m
2
 - 

7. Kossuth tér 18. bankjegy automata 5503  - 

8. Vasút út 2 üzlethelyiség  56 m
2
 74.181,- Ft 

 

  Határozat 2. sz. melléklete 

Önkormányzat tulajdonában álló gépkocsi tárolók minimális bérleti díja 

Sorsz. Cím Terület Bérleti díj  

1. Kossuth tér 2. 18 m
2
 3.277,- Ft  

2. Kossuth tér 2. (üres) 18 m
2
 3.277,- Ft  

3. Kossuth tér 2. 19 m
2
 3.459,- Ft  

4. Kossuth tér 2. (üres) 19,3 m
2
 3.513,- Ft  

5. Arany János út 2. 12,88 m
2
 2.345,- Ft  

6. Klapka György u 11/a  10 m
2
 1.820,- Ft  

7. Klapka György u 11/a 10 m
2
 1.820,- Ft  

 

  Határozat 3. sz. melléklete 

Piaccsarnok épületében lévő üzlethelyiségek minimális bérleti díja 

Sorsz. Bérlő Terület Bérleti díj   

1. Györgyehús Bt. 24 83.597,- Ft   

2. Puszek Bt. 11 29.412,- Ft   

3. Ruzsbaczkiné Komlós Rózsa 11 29.412,- Ft   

 

- - - 

 

18./ Napirendi pont tárgya:  Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, 

     valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (VI. 26.) 

     számú rendelet módosítása   

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Pénzügyi, a 

Gazdasági és az Ügyrendi Bizottság 4,1 százalékos, a Szociális Bizottság pedig 10 

százalékos díjemelést javasolt. Elmondta, hogy a 4,1 százalékos emeléssel egyetért, de a 

10 %-os emelés a lakbérhátralékokat fogja növelni. 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Ismertette az elhangzott módosító javaslatokat. 

 

A Képviselő-testület a lakbér mértékét 10 százalékkal emeli. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 10 százalékos díjemelés 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 igen és 5 nem szavazattal, 8 tartózkodás 

mellett a 10 százalékos díjemelést nem fogadta el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a rendelet-

módosítás elfogadásáról a 4,1 százalékos díjemeléssel együtt. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést ill. a rendelet-módosítást a 4,1 százalékos díjemeléssel együtt 

elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

Abony Város Önkormányzatának 

21/2009. (XII. 08.) sz. rendelete  

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint 

elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV.26.) számú rendeletének módosításáról 
 

Abony Város önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. 

évi 

LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról rendelkező, többször módosított 1993. évi 

LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján Abony Város Önkormányzatának az 

önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 

17/2007. (IV.26.) sz. rendeletét (továbbiakban Rendelet), az alábbiak szerint módosítja:  

 

1.§. 

 

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.  

 

2. §.  

 E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.  

 

Kelt: Abony, 2009. november 26. 

 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit s. k.                           Dr. Németh Mónika s. k. 

              polgármester                                                               jegyző 

 

Kihirdetve: Abony, 2009. december 08. 

 

        Dr. Németh Mónika s. k. 

         jegyző 
 

 

 

 

 

 



48 

 

 

21/2009. (XII. 08.) számú rendelet 1. számú melléklete 
 

17/2007. (IV.26.) sz. rendelet 1. számú melléklete 

A lakbér mértéke 2010. 01. 01-től 

 
 

Komfort  

fokozat Ft/m
2
/hó  

Összkomfortos 573,- 

Komfortos 470,- 

Félkomfortos 208,- 

Komfort nélküli 133,- 

 

- - - 

 

19./ Napirendi pont tárgya:  Gyermekétkeztetés 2010. évi intézményi térítési  

     díjainak meghatározása   

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Pénzügyi 

Bizottság támogatta a határozati javaslatot. 

 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot 

hozta: 

 

375/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Gyermekétkeztetés 2010. évi intézményei térítési díjainak meghatározásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés 2010. évi 

intézményi térítési díjait az alábbiakban határozza meg:  

 
A gyermekétkeztetés 2010. évi intézményi térítési díjai: 

Bölcsőde 

Teljes étkezés    449,80 Ft 

Ebből:  Reggeli                         89,96 Ft 

   Tízórai    58,82 Ft 

   Ebéd             211,06 Ft 
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   Uzsonna                       89,96 Ft 

 

Óvoda 

Teljes étkezés                                     510,35 Ft 

Ebből:             Tízórai                        138,40 Ft 

                        Ebéd                           281,99 Ft 

                        Uzsonna                       89,96 Ft   

 

Általános Iskola 

Teljes étkezés    607,23 Ft 

Ebből:  Tízórai   140,13 Ft 

   Ebéd   326,97 Ft 

   Uzsonna  140,13 Ft 

Középiskola 

Ebéd     607,23 Ft 

 

(Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.)  

 

2. A határozat helyben történő kihirdetéséről gondoskodni kell, valamint az 

Intézményvezetőknek az Intézményekben kifüggeszteni szükséges. 

 
Határidő: 2010. január 01. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

  Gazdasági Osztály 

 Intézményvezetők 

A határozatról értesül: 

 1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 3. Dr. Németh Mónika jegyző 

 4. Urbán Ildikó aljegyző 

5. Valamennyi Osztályvezető 

6. Intézményvezetők 

- - - 

 

20./ Napirendi pont tárgya:  A települési folyékony hulladék elszállításáról és 

     ártalmatlanításáról szóló 10/2003. (VII. 14.) sz.  

     rendelet módosítása  

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nem kívánt 

kiegészítést tenni. 

 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a rendelet-

módosítás elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést ill. a rendelet-módosítást egyhangúlag elfogadta, és a következő 

rendeletet alkotta: 

 

Abony Város Önkormányzat  

22/2009. (XII. 08.) sz. rendelete 

a települési folyékony hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló 

10/2003. (VII.14.) sz. rendelet módosításáról 
 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint az egyes helyi közszolgáltatások 

kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvényben, a hulladékgazdálkodásról 

szóló 2000. évi XLIII. Törvényben foglaltak alapján a települési folyékony hulladék 

elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló 10/2003. (VII.14.) sz. rendeletét (továbbiakban: 

R) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 
 

A R. 1. sz. mellékletében a „2009. év” szöveg helyébe az alábbi szövegrész kerül:  

2009. január 1-től 2010. március 31-ig.  

 

2. § 
 

Ezen rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

Kelt: Abony Város Képviselő-testületének 2009. november 26-i ülésén. 

  

     Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.  Dr. Németh Mónika s. k. 

                           polgármester                                                         jegyző 

 

Kihirdetve: Abony, 2009. december 08. 

        Dr. Németh Mónika s. k. 

         jegyző 

 

- - - 

 

21./ Napirendi pont tárgya:  Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből 

     szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű  

     használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a  

     díjalkalmazás feltételeiről szóló 19/2004. (VII. 29.) sz. 

     rendelet módosítása   

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy 

a szolgáltató elemzéssel alátámasztotta az emelések mértékét. Az ivóvíz esetében mintegy 

6,1 százalékos díjemelést tartalmaz az előterjesztés. Javasolta, hogy a szolgáltató által 
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meghatározott díjakat hagyja jóvá a testület a folyamatos és biztonságos működés 

érdekében.  

 

Habony István: kérdezte, hogy hány család van Abonyban, aki köteles fizetni a víz- és 

szennyvízdíjat? Szebellédi úr 6000 családi házat tárt fel, az előterjesztés pedig 4800 

családi házat tartalmaz. Kérdezte, hogy hol veszik el a 1200 családi ház? Másodszor lett 

felmérve a szennyvízhálózatra való rákötések száma. Kérdezte, hogy a rákötések jegyzői 

kötelezése hol tart, akinek rá kellett volna kötnie, rákötött-e? Ez is a város vagyonával 

való gazdálkodás része, és a lakosság közteherviselésének egyenlővé tételét kívánja 

szolgálni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a 31. napirendi pont ezzel a témával 

foglalkozik részletesen. A 6000 ingatlanban benne vannak a külterületi ingatlanok is, és 

azok is, ahol nincsen ivóvíz. 

 

Csányi Tibor: elmondta, hogy sok olyan ingatlan van, ahol egyáltalán nincs bekötött 

ivóvíz, jó néhány ingatlan a csatornára sem fog rákötni, mert idősek lakják és nem végzik 

már el ezt a beruházást. Elmondta, hogy pontos, naprakész adat lekérhető az ABOKOM 

Nonprofit Kft-től. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ügyvezető igazgató úr elmondta, hogy az illegális 

vízbekötéseket is feltárták. Kérdezte Kemecsei Antal urat, hogy hány család van rákötve a 

vezetékes ivóvíz hálózatra? Van-e pontos számadat arról, hogy a 6000 ingatlanból hány 

ingatlanon van vezetékes ivóvíz? 

 

Kemecsei Antal: tájékoztató jelleggel elmondta, hogy 5500 család van rákötve a 

vezetékes ivóvízhálózatra. A holnapi napon hivatalos tájékoztatást fog adni erről. 

 

Pető Istvánné: elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság 4,1 százalékos emelést javasolt. 

 

Dudinszky István képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 

16 fő. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, 

észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Ismertette az elhangzott módosító javaslatot. 

 

A Képviselő-testület az ivóvíz és a csatorna szolgáltatás díját 4,1 százalékkal emeli. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 4,1 százalékos díjemelés 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen és 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett a 4,1 százalékos díjemelést elfogadta. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a rendelet-

módosítás elfogadásáról a 4,1 százalékos díjemeléssel együtt. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést ill. a rendelet-módosítást a 4,1 százalékos díjemeléssel együtt 

elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

Abony Város Önkormányzat 

23/2009. (XII. 08.) sz. rendelete 

az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a 

közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a 

díjalkalmazás feltételeiről szóló 19/2004. (VII.29.) sz. rendelet 

módosításáról 
 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. 

évi LXXXVII. Törvény 7. § (1) bekezdésében és a 11. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott 

ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a 

díjalkalmazás feltételeiről szóló 19/2004. (VII.29.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az 

alábbiak szerint módosítja:  

1. § 
 

A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

2. § 
 

A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 

 

3. § 
 

Ezen rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

Kelt: Abony Város Képviselő-testületének 2009. november 26-i ülésén.  

             

     Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.  Dr. Németh Mónika s. k. 

                           polgármester                                                         jegyző 

 

Kihirdetve: Abony, 2009. december 08. 

        Dr. Németh Mónika s. k. 

         jegyző 
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23/2009. (XII. 08.) sz. rendelet 1. sz. melléklete 

 

1. számú melléklet 

 

az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi 

csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás 

feltételeiről szóló 19/2004. (VII.29.) sz. rendeletéhez 

 

Az ivóvíz szolgáltatás díja: 

 

- Lakossági fogyasztók részére:  235,-Ft/m3 +Áfa 

- Nem lakossági fogyasztók részére (közületi)  280,-.Ft/m3+Áfa 

 

A csatorna szolgáltatás díja: 

 

- Lakossági fogyasztók részére:  251,-Ft/m3 +Áfa 

- Nem lakossági fogyasztók részére (közületi)  349,-Ft/m3 +Áfa 

 

 

23/2009. (XII. 08.) sz. rendelet 2. sz. melléklete 
 

 

2. számú melléklet 

 

az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi 

csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás 

feltételeiről szóló 19/2004. (VII.29.) sz. rendeletéhez 

 

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 
kapcsolódó talajterhelési díj: 

 

       - Lakossági vízterhelési díj:        20,-Ft/m3+Áfa 

       - Tejipari szennyvíz díj:       124,-Ft/m3+Áfa 

       - Szippantott szennyvíz – terhelési díj:   206,-Ft/m3+Áfa     

 

- - - 

 

22./ Napirendi pont tárgya:  A vásár- és piactartás rendjéről szóló 16/2001. (XII. 

     06.) sz. rendelet módosítása  

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nem kívánt 

kiegészítést tenni. 

 

Kovács László: a 2009. évi díjtételeket javasolta érvényben tartani. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, 

észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Ismertette az elhangzott módosító javaslatot. 

 

A Képviselő-testület a vásár- és piactartás rendjéről szóló 16/2001. (XII. 06.) sz. 

rendeletét a díjtételekre vonatkozóan 2010. évre nem módosítja. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az elhangzott módosító javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

376/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a vásár- és piactartás rendjéről szóló 16/2001. (XII. 06.) sz. rendelet 

módosításának tárgyalásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vásár-és piactartás rendjéről 

szóló 16/2001. (XII. 06.) sz. rendeletét a díjtételekre vonatkozóan 2010. évre 

nem módosítja. 

 

Határidő: 2010. december 31. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Gazdasági Osztály 

 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az 

előterjesztés és a rendelet-módosítás elfogadásáról a díjtételekre vonatkozó rendelkezések 

nélkül. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a rendelet-módosítást a díjtételekre vonatkozó rendelkezések 

nélkül elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 
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Abony Város Önkormányzat  

24/2009. (XII. 08.) számú rendelete 

a vásár- és piactartás rendjéről szóló 

16/2001. (XII.6.) számú rendelet módosításáról 
 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vásárokról és 

piacokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendeletben valamint a vásári, piaci és 

vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól 59/1999. (XI. 26.) EüM rendeletben 

foglaltakra tekintettel a vásár és piactartás szabályairól szóló 16/2001. (XII.6.) sz. 

rendeletét (továbbiakban: R ) az alábbiak szerint módosítja.  

 

1.§ 

 

A R. preambuluma az alábbiakra módosul:  

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vásárokról és 

piacokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendeletben valamint a vásári, piaci és 

vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól 59/1999. (XI. 26.) EüM rendeletben 

foglaltakra tekintettel az alábbi rendeletet alkotja.   

 

2.§ 
 

A R. 2.§-a az alábbiakra módosul: 

 

(1)Abony Város Önkormányzata a város  területén ezen rendelet alapján tart fenn piacokat 

és rendez vásárokat. 

 

(2)Abony Város Önkormányzata az ABOKOM Nonprofit KFT Abony, Kossuth tér 1. 

(továbbiakban üzemeltető) útján piacot tart fenn és rendez vásárt. 

  

3.§ 

 

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 3. § (2) bekezdésének b.) pontja és a R. 

4. § (4) bekezdése hatályát veszti.  

 

4.§ 

 

 A R. 5.§ - a az alábbiakra módosul: 

  
(1)Vásáron és piacon csak az a magánszemély, illetve szervezet árusíthat, amely megfelel 

az 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet előírásainak, az abban meghatározott kötelezettségeit 

teljesítette. 

 
(2) Vásáron és piacon az árusok illetőleg a szolgáltatók helyét az üzemeltető jelöli ki.          

Az árusok csak az üzemeltető által kijelölt részen árusíthatnak. 
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5.§ 

 

A R. 6.§ az alábbiakra módosul: 

 

(1) A piacon és a vásárokon a helyhasználat engedélyhez és díjfizetéshez kötött. 

 

a.) A napi helyhasználók a helyjegy megváltásával a piac nyitásától zárásáig tartó 

árusítására jogosultak. Napi helyhasználat esetén ugyanez a hely többször is 

kiadható, ha azt a helyhasználó elhagyta. Ebben az esetben is az egész napra 

megállapított helyhasználati díjat kell megfizetni.  

A vásári és piaci helypénzek díjat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

b.) Az állandó helyhasználatot az üzemeltető bérleti díj ellenében szerződéssel 

biztosítja az árusítók számára. A szerződést legfeljebb 1 naptári évre lehet kötni, 

melyben a helyhasználat feltételei kerülnek rögzítésre. Az állandó 

helyhasználatáért, a helyhasználó a bérleti díjon felül helypénzt is köteles fizetni. A 

megállapított bérleti díjat havonta előre a hónap 5. napjáig kell megfizetni. A 

díjfizetés elmaradása a helyhasználat azonnali megszűnésével jár. 

(2) Szerződéssel lekötött hely a szerződés tartalma alatt más árus számára akkor 

hasznosítható, ha a jogosult azt a piac, vásár kezdetétől számított 2 órán belül nem 

foglalja el. 

(3) A felhozott áruk elhelyezése sátrak és asztalok felállítása az árusítási idő előtt 1 

órával lehetséges. Az elpakolás az árusítási idő leteltét követő 1 órán belül 

kötelező. 

(4) Az üzemeltető esetenként engedélyezheti, hogy az árusítási idő után a nagyobb 

mennyiségű eladatlan zöldség és gyümölcsféléket tovább árusítsák. 

(5) A piaccsarnokban a piacon üzleti árusító hellyel vagy egyéb bérleménnyel 

rendelkezők abban az esetben, ha a bérelt területen kívül is árusítanak, vagy más 

célból helyet foglalnak el ezért a területért is díjat kötelesek fizetni. 

(6)  A helyhasználat alatt minden árus köteles az elfoglalt helyet tisztán tartani. A 

helyhasználat megszüntetésekor köteles a helyet üresen tisztán sértetlen állapotban 

átadni az üzemeltető részére. 

6.§ 

 

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 8. §, 9. § és 10.§-a hatályát veszti. 

 

7.§ 

  

E rendelet 2010. január 01. napjával lép hatályba. 

 

Kelt: Abony Város Képviselő-testülete 2009. november 26. 

 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit s. k.    Dr. Németh Mónika s. k. 

              polgármester      jegyző 

 

Kihirdetve: Abony, 2009. december 08. 

        Dr. Németh Mónika s. k. 

         jegyző 
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- - - 

 

23./ Napirendi pont tárgya:  Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

     közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. (XII. 

     17.) számú rendeletének módosítása  

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Valamennyi 

bizottság az infláció mértékével megegyező mértékű emelést javasolt. 

 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a rendelet-

módosítás elfogadásáról a 4,1 százalékos díjemeléssel együtt. 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést ill. a rendelet-módosítást a 4,1 százalékos díjemeléssel együtt 

egyhangúlag elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

Abony Város Önkormányzat  

25/2009. (XII. 08.) számú rendelete a közterületek eltérő használatáról szóló 

27/2003. (XII. 17.) számú rendelet módosításáról   
 

Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény l6. 

§ (l) bekezdése alapján – a környezeti zaj és rezgésterhelési határérték megállapításáról 

szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet, és a kereskedelmi tevékenységek 

végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormány rendelet rendelkezéseit 

figyelembe véve a közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. (XII.17.) számú 

rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.  

  

1.§ 

 

A R. preambuluma az alábbiak szerint módosul: 

 
Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény l6. 

§ (l) bekezdése alapján – a környezeti zaj és rezgésterhelési határérték megállapításáról 

szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet, és a kereskedelmi tevékenységek 

végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet rendelkezéseit 

figyelembe véve az alábbi rendeletet alkotja.  

 

                                                                  2.§ 

  

(1) A R. 3. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

(4)Közterületi értékesítés keretében a kereskedelmi tevékenységek feltételeiről szóló 

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 5. mellékletében felsorolt termékek forgalmazhatóak. 
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(2) A R. 3. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 
(5) A város közterületén tilos indokolatlanul olyan zajt okozni, amely meghaladja a 

környezeti zaj és rezgésterhelési határérték megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) 

KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott határértékeket. Ezen tilalom hatálya alá 

tartozik a stabil- és hordozható hangosító berendezés használata, a nap minden 

szakaszában. 

(3) A R. 3. § (7) bekezdése az alábbiakra módosul.  

  

(7) Gépjárművek /tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, 

járműszerelvény, nehéz pótkocsi és lakókocsi, munkagép stb./ vonatkozásában tárolásnak 

minősül, ha a jármű engedély nélkül egy óránál hosszabb ideig folyamatosan közterületen 

várakozik. Kivétel tehergépjárművek esetén a ki és bepakolási időt meghaladó 1 óra.  

 

 

 

(4) A R. 3. § (11) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

(11) A használó köteles a közterület-használati engedélyt, valamint az egyéb 

bizonyítványokat (működési engedély, stb.) a helyszínen tartani és azokat a közterület-

felügyelet, a szakhatóságok vagy a rendőrség ellenőrzése esetén kérésre felmutatni. 

 

3. § 

 

(1) A R. 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(4)Közterületi értékesítés: a közterületen illetve közforgalom számára nyitva álló helyen 

végzett kiskereskedelmi tevékenység.  

 

(2) A R. 4. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.  

 

(6)Mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre 

szerelt vagy általa vontatott eszköz. 

4. § 

 

(1) A R. 6. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul: 

 

Kereskedelmi vendéglátó egység építése a 37/2007. (XII.13.) ÖTM. rendelet alapján 

történhet. 

 

(2)  E rendelet hatálybalépésével a R. 6. § (3), 8. § (5) bekezdése hatályát veszti. 

 

5. § 

  

(1) A R. 9. § d) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 



59 

 

 

d.) Közterületi értékesítés, idényjellegű árusítás, alkalmi árusítás, és üzlet előtti 

kitelepülés esetén a mobil árusító eszköz megjelenését ábrázoló tervet vagy 

fényképet. 

 

(2) E rendelet hatálybalépésével a R.  9. § f) bekezdése, a 10.§ (3) és (4) bekezdése 

hatályát veszti. 

  

6. § 

 

A R. 11. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

(1) A rendelet 5. § (1) bekezdésének hatálya alá eső közterület használatáért a rendelet 

2. számú mellékletében meghatározott díjakat kell fizetni. A közterület-használat 

díját az engedély megadását követő számlázás alapján kell megfizetni. 

Amennyiben a tényleges használat kezdő időpontja az engedély keltétől eltér, a 

díjfizetési kötelezettség kezdő időpontja a közterület foglalási engedélyben 

meghatározott időtartam. 

 

7. § 

 

A R. 12. § (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

a) a közterület-használati engedélyben meghatározott idő lejártával, 

 

8. § 

 

A R. 18. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

Szabálysértést követ el, és 30 000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki megszegi e 

rendelet:  

 

 3. § (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 

 5. § (1),  

 6. § (1), (2),  

 7. § (3), (4),  

 8. § (2), (3), (4),  

10. § (3),  

13. § (1),  

14. § (3), (4), (5), (6), (7),  

15. § ( 1), (2), (3),  

 

bekezdésben foglaltakat.  

9. §  
 

A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.  
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10. § 

 

E rendelet 2010. január 1. napjával lép hatályba.  

 

Kelt: Abony Város Képviselő Testülete 2009. november 26.  

 

 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit s. k.    Dr. Németh Mónika s. k. 

              polgármester       jegyző 

 

Kihirdetve: Abony, 2009. december 08. 

 

         Dr. Németh Mónika s. k. 

          jegyző 
 

25/2009. (XII. 08.) számú rendelet 1. számú melléklete 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

27/2003. (XII.17.) számú rendeletének  

2. számú melléklete 

 
 

Közterület-foglalási díj fizetési 

kötelezettség 

2010. 

Közterület-foglalás meghatározása  

 

 

1.  

Közterületbe 10 cm-en túl benyúló 

üzlethomlokzat, kirakatszekrény, portál, 

üzleti védőtető, ernyőszerk. hirdető 

berendezés, cég- és címtábla m2/év 

2 503,- Ft 

2. 

 

 

Árusító és egyéb  fülke, asztal, büfékocsi 

/a város központi területén m2/nap 

1 002,- Ft 

- egyéb helyen m2/nap    502,- Ft 

3. Géperejű tehergépkocsi, pótkocsi, 

mezőgazdasági erőgépek, buszok, 

/kivéve a buszpályaudvaron tartózkodó 

helyi és helyközi tömegközlekedésben 

résztvevő autóbuszok/ nem az építésügyi 

hatóság által kijelölt helyen tárolva Ft/hó  

 

- személygépkocsi 1 337,- Ft 

-    0-2 tonnás tehergépkocsi 6 674 ,- Ft 

-    2-5 tonnás tehergépkocsi 11 683,- Ft 

-    5 tonna feletti tehergépkocsi 26 703 ,- Ft 

Építésügyi hatóság által kijelölt helyen 

tárolva: 

 

- 0-5 tonnás tehergépkocsi 1 670,- Ft 

- 5 tonna feletti tehergépkocsi  5 008,- Ft 

- üzemképtelen jármű közterületi 

tárolása Ft/nap 

547,- Ft 
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4. 

 

Fizető várakozóhely  

- személygépkocsinként Ft/óra 182,- Ft 

- autóbuszonként Ft/óra 334,- Ft 

5. 

 

Nem építési engedélyköteles 

tevékenységgel végzett építési munkával 

kapcsolatos állványzat, építőanyag 

törmelék Ft/m2/hó 

 

- 2 hónapig 168,- Ft 

- 2 hónapon túl   334,- Ft 

6. Idényjellegű árusítás, alkalmi és mozgó 

árusítás Ft/m2/nap  

 

- központi területen   1 002,- Ft 

- egyéb helyen 502,- Ft 

- mozgó árusítás Ft/hó  6 068,- Ft 

7. Vendéglátó-ipari és kereskedelmi 

egységhez közterület-használat és üzlet 

előtti kitelepülés  Ft/m2/hó 

 

- központi területen  1 336,- Ft 

- egyéb helyen 500,- Ft 

- üzleti szállítás, vagy rakodás 

alkalmával   

hordók, ládák, göngyölegek    

      elhelyezése, árukirakodás Ft/m2/nap 

 334,- Ft 

8. Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, 

mutatványos tevékenység Ft/m2/nap 

 502,- Ft 

9. Önálló hirdető berendezés, reklámtábla 

Hirdető felületenként Ft/év 

 

Egy felület  

1m2-ig 14 059,- Ft 

1-3 m2-ig 19 725,- Ft  

3m2-nél nagyobb 65 242,- Ft  

Egynél több felületenként  

 1 m2-ig 10 620,- Ft 

1-3m2-ig 15 173,- Ft 

3 m2-nél nagyobb 60 689,- Ft  

  

Mobil reklámtábla felületenként Ft/év  

Egy felület  

1m2-ig  5 613,- Ft 

1m2-nél nagyobb   13 656,- Ft 

  

Egynél több felületenként  

1 m2-ig  5 158,- Ft 

1 m2-nél nagyobb  9 104,- Ft 

   

   

Fényreklámtábla felületenként Ft/év  

Egy felület  
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1m2-ig  37 931,- Ft 

1m-2-ig  68 275,- Ft 

Egynél több felületenként  

1 m2-ig 30 345,- Ft 

1 m2-nél nagyobb  60 689,- Ft 

10

. 

Helyi közutak, járdák építési munkával 

járó, nem közlekedési célú igénybevétele 
Ft/m2/nap 

Központi belterületi elsőrendű út 117,- Ft 

Központi belterületi másodrendű és 

gyűjtőút 
61,- Ft  

Központi belterületi lakó és gyalog út, 

járda 
33,- Ft 

Egyéb belterületi elsőrendű út 61,- Ft  

Egyéb belterületi másodrendű és gyűjtő 

út 
33,- Ft  

Egyéb belterületi, lakó és gyalog út, 

járda, valamint külterületi utak 
22,- Ft 

Az építési munkával járó, nem 

közlekedési célú igénybevétel esetén 

fizetendő egyszeri minimális díj: 

2 228,- Ft 

A fenti díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 

- - - 

 

24./ Napirendi pont tárgya:  Abony Város Önkormányzat építményadójáról szóló 

     20/1998. (XII. 19.) sz. rendeletének módosítása 

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Valamennyi 

bizottság azt támogatta, hogy ne legyen adóemelés. 

Kovács László: az építményadó mértékét 700 Ft-ról 800 Ft/m2-re javasolta emelni, a 

kommunális adó mértékét azonban nem javasolta emelni. 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy 91 százalékosan teljesült az építményadó 

az idei évben. A 800 Ft/m2-re árral számolva a tervezett előírás 43 millió Ft lesz. 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Ismertette az elhangzott módosító javaslatot. 

 

A Képviselő-testület az építményadó mértékét 800 Ft/m2-re emeli. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 

elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az elhangzott módosító javaslatot elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a rendelet-

módosítás elfogadásáról az elhangzott módosító javaslattal együtt. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést ill. a rendelet-módosítást az elhangzott módosító javaslattal együtt 

elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

Abony Város Önkormányzat  

26/2009. (XII. 08.) számú rendelete 

Az építményadóról szóló 20/1998. (XII. 19.) számú rendeletének 

módosításáról 
 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi 

C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján - az építményadóról szóló 

20/1998. (XII. 19.) számú rendeletét (továbbiakban R.)  - az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 

 

A R. 2. § (1) a.) pontja hatályát veszíti. 

2. § 

 

A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

Az adó mértéke: 800,-Ft/m2 

3. § 

 

E rendelet 2010. január 01-jén lép hatályba. 

 

Abony, 2009. november 26. 

 

  Romhányiné Dr. Balogh Edit s. k.  Dr. Németh Mónika s. k. 

   polgármester     jegyző 

 

Kihirdetve: Abony, 2009. december 08. 

        Dr. Németh Mónika s. k. 

         jegyző 

 

- - - 
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25./ Napirendi pont tárgya:  Abony Város Önkormányzat magánszemélyek  

     kommunális adójáról szóló 21/1999. (XII. 29.) számú 

     rendeletének módosítása 

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Pénzügyi 

Bizottság 1000 Ft-os adóemelést javasolt. 

Habony István: a város valamennyi lakójának az egyenlő teherviselését kérte 

megfontolni. A közigazgatási terület határán belül lévő valamennyi lakástulajdonos 

köteles kommunális adót fizetni. Nem tartja indokoltnak 6000 Ft-ra felemelni az adót a 

tisztességesen fizetők védelme érdekében is. Ha kiterjesztik mindenkire az adót, akkor 

ugyanaz a bevétel fog befolyni, mint ami az emelés esetén. 

Dr. Egedy Zsolt: úgy gondolja az elnök úr, hogy nincsen mindenkire kivetve a 

kommunális adó? 

 

Habony István: Szebellédi úr 6000 lakást tárt fel. Ha 6000 lakás van Abonyban, akkor 

nem 4800 lakásra kell kivetni a kommunális adót. Teljesen mindegy, hogy a lakás 

külterületen van-e vagy sem. Az egyenlő teherviselésnek eleget kell tenni. 

 

Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy nem támogatja az adó mértékének az emelését. Az 

előterjesztésből az tűnik ki, hogy minden egyes ingatlanra az adókivetést elő kell írni, és 

elő is van írva. A 4800 lakásszám a vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanokra vonatkozott. 

Kérdezte, hogy nincs minden ingatlanra kivetve a kommunális adó? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy minden ingatlanra ki kell vetni az adót, de 

nem mindenki fizeti be. Van eltérés a feltárt adatok és a valós helyzet között. 

 

Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy alapvető tévedés van, mert a kommunális adó nem 

kivetett, hanem bevalláson alapuló adónem. Az állampolgár köteles bevallani a 

kommunális adót. Amikor ezt az állampolgár nem teljesíti, akkor van kivetés. A kivetés 

egyébként csak a gépjárműadónál működik. Az ingatlanok feltárása és a behajtás az 

adóvizsgálatra kötött szerződésből következne. 

 

Retkes Mária: 4871 db lakás van, amelyre bevallottan fizetik az adót, van továbbá 320 

db telek és 144 db üzlet. Ez összesen 5335 darab ingatlan. Ha 6000 a tényleges számadat, 

akkor 600 körüli lakás hiányzik. 

 

Habony István: a tavalyi előterjesztés szerint 6417 db lakás van, plusz önkormányzati 

tulajdonban lévő 81 db, összesen 6498 db. Kérdezte, hogy mi történt tavaly óta? Kérte, 

hogy a hivatal következetes munkát végezzen az állampolgárok irányába. Ha a 

kommunális adó önkéntes bevallású, akkor prognosztizálható a bevétel, ha ezt nem követi 

adóbehajtás. Teljesen mindegy, hogy emelnek-e vagy sem, a befizetési hajlandóság 

csökkenni fog. Véleménye szerint a vezetőknek tudniuk kell, hogy hány vízrákötés, hány 

csatorna, hány lakás van Abonyban. Kérte az illetékeseket, hogy az egyenlő teherviselést 

érvényesítsék a településen.  
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Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy a tavalyi évben végzett adófeltárás során az 

adóhátralékok behajtására szerződést kötött az Önkormányzat. Ezen hátralékok 

behajtására, amelyeket a cég feltárt, az Önkormányzat nem tett intézkedéseket, hiszen 

külső céget bíztak meg. El kell dönteni, hogy a külső céget fizetik-e vagy a hivatal 

dolgozóját. Véleménye szerint a feltárt adóhátralékok behajtása nem az Önkormányzatot 

terheli. Valószínűleg szerződésbontásra fog sor kerülni. Az idei adóbehajtással 

foglalkoztak a kollégák, ezért úgy gondolja, hogy a hivatal dolgozói a hátralékok 

behajtásának akkor tudnak nekifogni, ha szerződést bontanak. 

 

Habony István: nem javasolta az adó mértékét emelni, hanem az összes ingatlan 

feltárását végezzék el az egyenlő teherviselés érdekében. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a szerződésbontást már kezdeményezte 

jegyzőnőnél. A működéshez mindenképpen szükségesek az adóbevételek. Be kell hajtani 

az adókat. 

 

Dr. Németh Mónika: Szebellédi úrék feltárták azokat, akik nem fizetik az adót. A 

behajtásra kötöttek szerződést. Nekik kellett volna a feltárt hátralékokat behajtani a 

szerződés szerint. Nem hajtottak be adót, és nem voltak hajlandók tárgyalni sem, ezért fel 

kell bontani a szerződést. A feltárt adatok a cégnél vannak. 

 

Habony István: kérte, hogy a feltárt adatok alapján az adót terjesszék ki minden 

ingatlanra. 

 

Retkes Mária: elmondta, hogy az adóvizsgálattal 2007 évig bezárólag bízták meg a 

céget, tehát azt kellene nekik visszamenőleg behajtani. Az előterjesztésben a 2008-ban 

bevallott adók szerepelnek. Ha megvan, hogy ki az akinek nincsen bevallva, akkor nem 

kellene a cégre várni. A Hivatal a 2008. évi adóbehajtást végzi. Ha tényleg 6400 db lakás 

van a városban, akkor miért várnak a visszamenőleges behajtásra? A 2008-2009-es évben 

nem vizsgálják a különbözetet, hanem várnak a 2007. évi behajtásra. Kérdezte, hogy 

2008-2009. évben ki fogja megkeresni, hogy hol a különbözet? 

 

Dr. Németh Mónika: ha 2008-2009-ben kideríti az adót a cég, akkor 5 évig 

visszamenőleg kell behajtani, tehát 2005-2006-2007 évekre kell behajtani. Mivel ők 

kerültek megbízásra, az említett három évet be kellene hajtania a cégnek, a Hivatalnak 

pedig a 2008-2009-es évet. 

 

Mészáros László: kérte Habony István képviselőt, hogy hasson oda a társaságra, hogy 

végezzék el a feladatukat. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: javasolta, hogy jelenjen meg a honlapon és a 

Kincskeresőben is, hogy a kommunális adó önbevallású adó. 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Dudinszky István képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők 

száma 17 fő. 
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Ismertette az elhangzott módosító javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 2010. évre vonatkozóan nem módosítja a magánszemélyek 

kommunális adójának mértékét.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az elhangzott módosító javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

377/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat magánszemélyek kommunális adójáról szóló 

21/1999. (XII. 29.) számú rendelete módosításának tárgyalásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évre vonatkozóan 

nem módosítja a magánszemélyek kommunális adójának mértékét.  

 

Határidő: 2010. december 31. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 
Gazdasági Osztály 

- - - 

 

26./ Napirendi pont tárgya:  Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról 

     szóló 22/1997. (XII. 09.) számú rendeletének  

     módosítása 

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A bizottságok 

nem javasolták az iparűzési adó mértékének emelését. 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Ismertette a módosító javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 2010. évre vonatkozóan nem módosítja az iparűzési adó mértékét. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 

elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az elhangzott módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

378/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló 22/1997. (XII. 

09.) számú rendelete módosításának tárgyalásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évre vonatkozóan 

nem módosítja az iparűzési adó mértékét. 

 

Határidő: 2010. december 31. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Gazdasági Osztály 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a rendelet-

módosítás elfogadásáról a díjtételekre vonatkozó rendelkezések nélkül. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést ill. a rendelet-módosítást a díjtételekre vonatkozó rendelkezések 

nélkül egyhangúlag elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

Abony Város Önkormányzat  

27/2009. (XII. 08.) számú rendelete 

a Luxusadóról szóló 7/2006. (XII. 04.) számú rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 
 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi 

C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján - a helyi iparűzési adóról 

szóló 22/1997. (XII. 09.) számú rendeletét (továbbiakban R.) - az alábbiak szerint 

módosítja: 

1. § 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006. (XII.04.) számú rendelete a 

Luxusadóról hatályát veszíti. 

2. § 

 

E rendelet 2010. január 01-jén lép hatályba. 
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Abony, 2009. november 26. 

 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit s. k.   Dr. Németh Mónika s. k. 

  polgármester      jegyző 

 

Kihirdetve: Abony, 2009. december 08. 

        Dr. Németh Mónika s. k. 

         jegyző 

 

- - - 

 

27./ Napirendi pont tárgya:  Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló  

     1/2009. (II. 27.) számú rendeletének módosítása 

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nem kívánt 

kiegészítést tenni. 

 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a rendelet-

módosítás elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a rendelet-módosítást egyhangúlag elfogadta, és a következő 

rendeletet alkotta: 

 

Abony Város Önkormányzat 

28/2009. (XII. 08.) sz. rendelete 

az  Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.27.) számú 

rendeletének módosításáról 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  – a 1/2009 (II.27.) számú 

Abony Város Önkormányzat  2009. évi költségvetési rendeletét (továbbiakban R.) – az 

alábbiak szerint módosítja: 

1. § 

 

A R. 3.§-ban a bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint módosítja: 

 - bevételi főösszegét    4 129 518 e Ft-ra megemeli 

   ebből a finanszírozási műveletek bevétele 21 915 e Ft 

 

 - kiadási főösszegét     4 129 518 e Ft-ra megemeli 

   ebből a finanszírozási műveletek kiadása 16 067 e Ft. 
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2. § 

 

 (1) Az R. 1. b. számú melléklete az alábbiakban módosul: 

1. Működési kiadások előirányzatát: 2 296 267 e Ft-ra megemeli: 

Ebből: 

 - személyi jellegű kiadások előirányzata:                           944 226 e Ft 

 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzata:                  325 621 e Ft 

 - dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata:                  819 647 e Ft  

 - támogatásértékű kiadások előirányzata:                            38 545  e Ft 

 -végleges pénzeszköz átadás előirányzata:                          12 816  e Ft 

 - társadalom és szoc.pol.juttatás kiadásának előirányzata:140 779 e Ft 

 - ellátottak pénzbeli juttatás kiadásának előirányzata:         14 633 e Ft 

 (2)     2. A felhalmozási kiadások előirányzata: 333 200 e Ft-ra módosul:         

            Ebből: 

  - intézményi beruházási kiadások előirányzata:                     7 892 e Ft 

  -önkormányzati beruházási kiadások előirányzata:            312 161 e Ft 

  - végleges pénzeszköz átadás áh-kivülre kiad.előirányzata: 11 647 e Ft  

  - kölcsön nyújtásának kiadási előirányzata:                          1 500 e Ft 

(3)     3. Felújítási kiadások előirányzata:  343 205 e Ft.  

 Ebből: 

  - önkormányzati felújítás kiadási előirányzata:   343 205 e Ft. 

(4)    4. Céltartalékok kiadási előirányzata:    1 140 779 e Ft-ra módosul: 

             Ebből: - működési céltartalék előirányzata:                14 624 e Ft 

  - felhalmozási céltartalék előirányzata:           1 126 155 e Ft. 

(5)   6. Hitelek törlesztési kiadási előirányzata:     16 067 e Ft. 

 

3. § 

 

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Abony, 2009. november 26. 

 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit s. k.                    Dr. Németh Mónika s. k. 

   polgármester                        jegyző 

 

Kihirdetve: Abony, 2009. december 08. 

               Dr. Németh Mónika s. k. 

                jegyző  

 

- - - 
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28./ Napirendi pont tárgya:  Abony Város 2010-2016 időszakra szóló hulladék-

gazdálkodási tervéről rendelkező rendeletének 

megalkotása 

    

  Napirendi pont előadója: Dr. Németh Mónika Jegyző 

 

Dr. Németh Mónika: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Pontosította a rendelet 

címét, mely a következő: Abony Város Önkormányzatának az Abony város 2010-2016 

időszakra szóló hulladékgazdálkodási tervéről. A bevezető részből törlésre kerül az alábbi 

rész: „Abony Város Önkormányzat 18/2004. (VII. 29.) számú rendeletét”. A befejező 

mondat a következőre módosul: „az alábbi rendelet alkotja”. Az 1. §. az alábbiakra 

módosul: „Abony Város Önkormányzata hulladékgazdálkodási tervét e rendelet 1. számú 

melléklete szerint határozza meg.” A 2. §. a következőre módosul: „E rendelet 2010. 

január 01-jén lép hatályba.” 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, 

észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Ismertette az elhangzott módosító javaslatokat. 

 

A rendelet címe az alábbira módosul: Abony Város Önkormányzatának az Abony 

város 2010-2016 időszakra szóló hulladékgazdálkodási tervéről. 

 

A bevezető részből törlésre kerül az alábbi rész: „Abony Város Önkormányzat 

18/2004. (VII. 29.) számú rendeletét”. 

 

A befejező mondat a következőre módosul: „az alábbi rendelet alkotja”. 

 

Az 1. §. az alábbiakra módosul: „Abony Város Önkormányzata hulladékgazdálkodási 

tervét e rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg.” 

 

A 2. §. a következőre módosul: „E rendelet 2010. január 01-jén lép hatályba.” 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslatok 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az elhangzott módosító javaslatokat egyhangúlag elfogadta 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a rendelet-tervezet 

elfogadásáról az elhangzott módosító javaslatokkal együtt. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést ill. a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta, és a következő 

rendeletet alkotta: 
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Abony Város Önkormányzat 

29/2009. (XII. 08.) sz. rendelete 

Abony Város Önkormányzatának az Abony város 2010-2016 időszakra 

szóló hulladékgazdálkodási tervéről  
 

Abony Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 

37. §-ában foglaltak, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 

1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése alapján, Abony város 2010-2016 időszakra 

szóló hulladékgazdálkodási tervéről (továbbiakban: Rendelet) az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

Abony Város Önkormányzata hulladékgazdálkodási tervét e rendelet 1. számú melléklete 

szerint határozza meg. 

2. § 

 

E rendelet 2010. január 01-jén lép hatályba. 

 

Kelt: Abony Város Képviselő-testületének 2009. november 26-i ülésén. 

 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit s. k.   Dr. Németh Mónika s. k. 

            polgármester      jegyző 

 

Kihirdetve: Abony, 2009. december 08. 

        Dr. Németh Mónika s. k. 

         jegyző 

 
29/2009. (XII. 08.) sz. KT rendelet 1. számú melléklete 

 

Bevezetés 

 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 35. §a rendeli el a 

helyi hulladékgazdálkodási tervek készítését, amelyek tartalmi követelményeit általánosan a 

Hgt. 37§ (4) és (5) bekezdései határozzák meg, míg a részletes szabályozást a 

hulladékgazdálkodási terv részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII.15.) 

Korm. rendelet tartalmazza. 

 

A hulladékgazdálkodási törvény kiemelt fontosságú, elérendő célként határozza meg: 

 a képződő hulladék mennyiségének, veszélyességének csökkentését, az újrahasználatot, 

 a keletkező hulladék hasznosítását, 

 a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék előírásoknak megfelelő 

ártalmatlanítását. 

 

A törvényben meghatározott célok elérését a hulladékgazdálkodási tervek az alapelvek 

érvényesítésével segítik elő. Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervet (OHT) az 

Országgyűlés 2002. november 26-án fogadta el, a 110/2002. (XII. 12.) OGY határozattal. Az 

OHT-t és az annak alapján készülő egyéb, különböző szintű hulladékgazdálkodási terveket – 



72 

 

 

kidolgozóik - hat évre készítik el és 2 évente beszámolót állítanak össze az abban foglaltak 

végrehajtásáról. 

 

Területi hulladékgazdálkodási terv 

 

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 5. §-ban meghatározott 

tervezési-statisztikai régióra vonatkozóan a környezetvédelmi felügyelőségek által készített 

hulladékgazdálkodási terv. A hét területi hulladékgazdálkodási terv a múlt év folyamán 

elkészült, és a 15./2003. (XI.7.) KvVM rendelettel került kihirdetésre. 

Megyei hulladékgazdálkodási terv 

Egy megye közigazgatási területére vonatkozóan meghatározott tartalommal a megyei 

önkormányzat által készített hulladékgazdálkodási terv. Készítése nem kötelező. Tartalma, 

felépítése a területi tervekéhez hasonló. 

Helyi hulladékgazdálkodási terv 

Egy települési önkormányzat területére, vagy az egy körjegyzőséghez tartozó települések 

területére, illetve hulladékgazdálkodási feladataikat társulásban, vagy más módon közösen 

ellátó települési önkormányzatok illetékességi területére meghatározott tartalommal készített 

hulladékgazdálkodási terv. A tervezés során kiemelt figyelmet kell fordítani a települési 

hulladékok körére, a szelektív gyűjtésre és az önkormányzatok egyéb, hulladékkeletkezéssel 

járó tevékenységi körére. 

Fontos, hogy a települések környezetvédelmi tevékenysége ne egyszeri akció legyen, hanem 

folyamatos tevékenységek sora, amelyek között szoros összefüggés van, az előző lépés 

eredményeit felhasználva kerül sor a következő lépés megvalósítására. 

Elengedhetetlen, hogy a helyi közösség érdekcsoportjai között konszenzus alakuljon ki a terv 

elemeinek, a végrehajtás lépéseinek tekintetében, és ezek az elemek illeszkedjenek a 

fenntartható fejlődést célzó hosszú távú regionális és országos programhoz is. 

A helyi tervekben a települési hulladékok körében értelmezhető, illetve a közszolgáltatás 

keretébe tartozó, az önkormányzat tulajdonában, üzemeltetésében, megbízásából közfeladatot 

ellátó szervezeteknél egészségügy, tömegközlekedés, közterület-fenntartás, stb. keletkező 

hulladékokkal kell foglalkozni. 

A) Települési szilárd hulladékgazdálkodás 

 

I. fejezet A tervkészítés általános adatai 

 

I.1.Tervezési szint, készítő neve és címe, dátum 

Tervezési szint:   helyi hulladékgazdálkodási terv 

Terv készítésért felelős:  Abony Város Önkormányzat 

   Abony, Kossuth tér 1. 

Terv készítője:   ABOKOM Nonprofit Kft. 

   Abony, Tamási Á. u. 2. 

Tervezés bázis éve: 2009   

Tervezési időszak:  2010.-2015. 

 

I. 2. A település bemutatása 

A település a Duna-Tisza-közi homokhátságban a Gerje-Perje sík földrajzi kistájon 

helyezkedik el. Az átlagos tengerszint feletti magasság 90 mBf, a felszíne csaknem teljesen 

sík. A felszínt zömmel értékes vályogtalajok borítják, a mezőgazdasági területek nagy része jó 
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minőségű vályogtalaj.A területet magas talajvíz állás jellemzi. A település éghajlata száraz, 

meleg. 

Abony Pest megye déli részén, Budapesttől kb. 85 km-re helyezkedik el. Az országos 

jelentőségű infrastruktúra hálózathoz közvetlenül kapcsolódik, a település a keleti országrész 

fő térszerkezeti elemeinek tekinthető Budapest – Cegléd – Szolnok – Debrecen – Nyíregyháza 

– Záhony vasútvonal illetve a Budapestet Szolnokkal és Debrecennel összekötő 4 sz. 

főközlekedési út mentén Szolnoktól 14 km-re fekszik. 

Abony halmazos település sugarasan szerteágazó utcákkal, szabálytalan utcavonalakkal a 

település széle felé fellazuló beépítéssel és sok zsákutcával. A település központja 

szabályosan a belterület súlypontjában helyezkedik el. 

Abony közigazgatási területe 12.795 hektár, melyből belterület 1.017 ha ez a közigazgatási 

terület 7,95 %-a. A belterület az utóbbi évtizedekben alig változott, a beköltözők számára 

elegendőek voltak a belterületi tartalék területek. A statisztikai adatok szerint a lakónépesség 

2001-ben 15.681 fő volt. 

 

Terület felhasználás 

 

Abony közigazgatási területe építési szempontból beépítésre szánt (már beépített illetve 

további beépítésre kijelölt), illetve beépítésre nem szánt területre osztható. A beépítésre szánt 

területek jellemzően a település belterületi, beépítésre nem szánt területek pedig jellemzően a 

település külterületi részei. A település tervezett területe az alábbi terület felhasználási 

egységekre bontható: 

 

Beépítésre szánt területek 

 

 Lakóövezet kertvárosias lakóövezetek 

  falusias lakóövezetek 

  

 Vegyes övezet településközponti vegyes övezet 

  

 Gazdasági övezet kereskedelmi-gazdasági övezet 

  ipar-gazdasági övezet 

 

 Különleges övezet szociális otthon övezete 

  strand övezete 

  sport-rekreációs övezete 

  temető övezete 

  hulladékudvar övezet 

  bányaterületek 

 

 Üdülő övezet hétvégi házas üdülőövezet 

 

Beépítésre nem szánt területek 

 

 Közlekedési övezet közlekedési terület 

 Közmű övezet 

  

 Zöldterületi övezet közpark 

 

 Mezőgazdasági övezet 
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 Erdő területek gazdasági erdő övezet 

  véderdő 

 

 Vízgazdálkodási övezet vízfolyások, meder és part területe 

  

  

A helyi tervezés szükségességének bemutatása, a tervezés alapjai 

 

A települési hulladékgazdálkodási tervnek kettős szerepet kell betöltenie: segítségével meg 

kell tudni oldani a településen élők által legfontosabbnak tekintett helyi hulladékgazdálkodási 

gondokat oly módon, hogy teljesüljenek mindazok a jogszabályokban, ill. az OHT.-ban és a 

területi tervekben, stb. meghatározott célok, amelyeket önkormányzati szinten kell 

végrehajtani, és megvalósításával országos és regionális szinten is javítania kell a környezet 

állapotán. 

 

Az önkormányzat az a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkező szervezet, amely leginkább 

ismeri a település adottságait, gondjait és ennek alapján képes pontosan és konkrétan 

meghatározni a szükséges beavatkozások fontossági sorrendjét; pénzügyi, szervezeti, műszaki 

és jogi eszközeit áttekintve megállapíthatja a megoldási lehetőségeket. 

 

A helyi hulladékgazdálkodásra kidolgozott tervezés módszere a következő három alappilléren 

nyugszik: 

 hulladékképződés megelőzése keletkező hulladékok veszélyességének  

csökkentése 

 újrahasználat, újrahasznosítás 

 biztonságos ártalmatlanítás 

 

A terv kidolgozása során alkalmazott prioritások, valamint a stratégiák kidolgozásának 

szempontjai 

 megelőzés 

 hasznosítás 

 ártalmatlanítás 

 

Abony város helyi hulladékgazdálkodási terve kiemelt hangsúlyt helyez a szelektív 

hulladékgyűjtés megvalósítására, valamint a már nem hasznosítható hulladékok biztonságos 

lerakással történő ártalmatlanítására. Abony város Önkormányzata a település 

hulladékgazdálkodási feladatának hosszútávon történő megoldása érdekében csatlakozott a 

Szolnok-Törökszentmiklós térségi kommunális hulladékgazdálkodási rendszerhez. A 

hulladékgazdálkodási rendszer tagjaként megvalósult a szelektív hulladékgyűjtés 

(hulladékudvar, hulladékgyűjtő sziget), illetve a újrahasznosításra nem alkalmas hulladékok 

biztonságos ártalmatlanítása. 

 

II. fejezet A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó 

hulladékok mennyisége és eredete 

 

A következő hulladékokkal kell foglalkozni a terv keretében: 

 

 - a településen keletkező - a közszolgáltató által begyűjtésre kerülő – települési szilárd és 

folyékony hulladék, 
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 - a települési szilárd hulladékokból szelektíven gyűjtött frakciók. 

 - az önkormányzat felelősségi körébe tartozó veszélyes hulladékok (pl egészségügyi 

veszélyes hulladékok, állati hulladék),  

 - a kiemelten kezelendő hulladékáramok (pl. csomagolási hulladék).  

 

II.1. A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége  

 

II.1.1. Nem veszélyes hulladékok 

 

II./1. táblázat A keletkező nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év) 

 

Hulladék Mennyiség (t/év) 

Települési szilárd hulladék 4.300 

Települési folyékony hulladék 500 

Kommunális szennyvíziszap 2.200 

Építési-bontási hulladékok és egyéb inert 

hulladékok* 

669,31 

Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes 

hulladékok* 

- 

Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes 

hulladékok* 

- 

Összesen 7.669,31 

* csak az önkormányzatok felelősségi körébe tartozó tevékenységekből keletkező 

hulladék mennyiséget kell szerepeltetni 

II.1.2. Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok 

II./2. táblázat: Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a települési szilárd hulladéktól 

elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok és éves mennyiségük (tonna/év) 

 

 

Hulladék 
Mennyiség 

(t/év) 

Veszélyes hulladékok Hulladékolajok 0,142* 

Akkumulátorok és szárazelemek 0,76* 

Elektromos és elektronikai hulladékok 2,2* 

Kiselejtezett gépjárművek - 

Egészségügyi hulladékok 0,007* + 

Állati eredetű hulladékok** - 

Növényvédő-szerek és csomagoló eszközeik - 

Egyéb hulladék  0,07* 

* Abony Hulladékudvar 

**2007. szeptemberétől kötöttünk szerződést az ATEV-val. Éves szinten adattal nem 

rendelkezünk. 

 

A veszélyes hulladékok kapcsán a település területén a települési hulladékból szelektíven 

kikerülő lakossági veszélyes hulladékokra kell kitérni. Az egyéb veszélyes hulladékokra csak 

önkormányzati felelősségi körbe tartozóan (pl. gyógyszer, kórházi hulladék) kell adatot 
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szerepeltetni. Az „Egyéb hulladék” sorokban a településen keletkező, a táblázatban föl nem 

sorolt, szelektíven gyűjtött hulladékokat kell megnevezni (pl. biohulladék). 

II.1.3. Csomagolási hulladékok 

II./3. táblázat  A csomagolási hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év) 2009.10 – hónapig. 

 

Hulladék Szelektíven gyűjtött  

mennyiség (t/év) 

Papír és karton csomagolási hulladék 11,938 

Műanyag csomagolási hulladék (PET) 8,314 

Fa csomagolási hulladék - 

Fém csomagolási hulladék - 

Vegyes összetételű kompozit csom. 

Hulladék 

- 

Egyéb, kevert csomagolási hulladék - 

Üveg csomagolási hulladék 26,510 

Textil csomagolási hulladék - 

Összesen 46,762 

 

 

II.2. A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége 

 

II.2.1. Nem veszélyes hulladékok 

 

 A településre nem kerül beszállításra nem veszélyes hulladék.  

 

 

II.2.2. A településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok 

 

II./4. táblázat: Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a településre beszállított és onnan 

kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok és éves mennyiségük 

Hulladék 

Településre 

beszállított 

(t/év) 

Településről 

kiszállított 

(t/év) 

Veszélyes 

Hulladékok 

Hulladékolajok -  

Akkumulátorok és szárazelemek -  

Elektromos és elektronikai 

hulladékok 

- 
 

Kiselejtezett gépjárművek -  

Egészségügyi hulladékok -  

Állati eredetű hulladékok -  

Növényvédő-szerek és 

csomagolóeszk. 

- 

 
 

Egyéb hulladék (egészségügyi 

veszélyes) 

- 
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II.2.3. Csomagolási hulladékok 

 

II./5. táblázat  A településre beszállított és onnan kiszállított csomagolási hulladékok és éves 

mennyiségük  

Hulladék Településre beszállított 

(t/év) 

Településről kiszállított 

(t/év) 

Papír és karton csomagolási hulladék -  

Műanyag csomagolási hulladék (PET 

típusú hull) 

-  

Fa csomagolási hulladék -  

Fém csomagolási hulladék -  

Vegyes összetételű kompozit csom. 

hulladék 

-  

Egyéb, kevert csomagolási hulladék -  

Üveg csomagolási hulladék -  

Textil csomagolási hulladék -  

Összesen -  

 

 

II.3. A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása 

II.3.1. Nem veszélyes hulladékok 

 

II./6. táblázat A nem veszélyes hulladékok kezelési arányainak bemutatása 

(hulladékmérleg) 

 

Hulladék Hasznosítás*
 

Égetés** Lerakás Egyéb 

kezelt*** 

t/év % t/év % t/év % t/év % 

Települési szilárd hulladék - - - - 4.300 100 - - 

Települési folyékony hulladék 500 100 - - 500 100 - - 

Kommunális szennyvíziszap 2.200 100 - - 2.200 100 2.200 100 

Építési-bontási hulladékok és 

egyéb inert hulladékok 

- - - - 0 100 - - 

Mezőgazdasági és élelmiszeripari 

nem veszélyes hulladékok 

- - - - - - - - 

Ipari és egyéb gazdálkodói nem 

veszélyes hulladékok 

- - - - - - - - 

Összesen 2.700 100 - - 7.669,31 100 2.200 100 

* anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség 

** energianyerés céljából végzett hasznosítás 

*** az „Egyéb kezelt” oszlopban kell feltüntetni az égetést, ha az nem párosul 

energiahasznosítással vagy pl. a biológiai stabilizálással kezelt hulladékokat. Ezzel 

szemben azonban pl. a komposztálás hasznosításnak minősül, ezért azt a „hasznosítás” 

oszlopban kell jelezni.  
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II.3.2. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 

 

II./7. táblázat Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó kiemelt hulladékáramok 

kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg)  

 

Hulladék Hasznosítás

*
 

Égetés** Lerakás Egyéb 

kezelt*** 

t/év % t/év % t/év % t/év % 

Veszélyes hulladékok - - - - - - - - 

Hulladékolajok - - - - - - - - 

Akkumulátorok és szárazelemek - - - - - - - - 

Elektromos és elektronikai hulladékok - - - - - - - - 

Kiselejtezett gépjárművek - - - - - - - - 

Egészségügyi hulladékok - - - - - - - - 

Állati eredetű hulladékok - - - - - - - - 

Növényvédő-szerek és 

csomagolóeszközeik 

- - - - - - - - 

Egyéb hulladék - - - - - - - - 

* anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség 

** energianyerés céljából végzett hasznosítás 

*** az „Egyéb kezelt” oszlopban kell feltüntetni az égetést, ha az nem párosul 

energiahasznosítással vagy pl. a biológiai stabilizálással kezelt hulladékokat. Ezzel 

szemben azonban pl. a komposztálás hasznosításnak minősül, ezért azt a „hasznosítás” 

oszlopban kell jelezni.  

II 3.3. Csomagolási hulladékok 

 

II./8. táblázat A csomagolási hulladékok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg)  

Hulladék Hasznosít

ás* 

Égetés** Lerakás Egyéb 

kezelt*** 

t/év % t/év % t/év % t/év % 

Papír és karton csomagolási hulladék - - - - - - - - 

Műanyag csomagolási hulladék - - - - - - - - 

Fa csomagolási hulladék - - - - - - - - 

Fém csomagolási hulladék - - - - - - - - 

Vegyes összetételű kompozit 

csomagolási hulladék 

- - - - - - - - 

Egyéb, kevert csomagolási hulladék - - - - - - - - 

Üveg csomagolási hulladék - - - - - - - - 

Textil csomagolási hulladék - - - - - - - - 

Összesen - - - - - - - - 

* anyagában történő hasznosítás 

** energia nyerés céljából végzett hasznosítás 

*** az „Egyéb kezelt” oszlopban kell feltüntetni az égetést, ha az nem párosul 

energiahasznosítással, vagy pl. a biológiai stabilizálással kezelt hulladékokat. Ezzel 

szemben azonban pl. a komposztálás hasznosításnak minősül.  
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III. fejezet A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények 

 

III.1. A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen 

hulladékkezelésre feljogosítottak bemutatása. 

 

- Jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények 

 

A tervezési területen, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatokat a  

 az önkormányzat jegyzője, az illetékes környezetvédelmi felügyelőség (engedélyek 

kiadása, ellenőrzések) az érintett szakhatóságok bevonásával látja el. 

 

A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatban a 213/2001. (XI.14.) számú 

Kormány rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 

feltételeiről, a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a 

hulladéklerakókkal kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről, és az 5/2002. (X.29.) 

KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól tartalmaz alapvető 

iránymutatásokat. 

 

 

Hulladéklerakó 

 

A keletkező települési szilárd hulladék kezelését megoldani hívatottak az új korszerű, az 

egyre szigorodó környezetvédelmi követelményeket maradéktalanul kielégítő, a másodlagos 

környezet szennyezést kizáró műszaki megoldású (műszaki védelem, szivárgó víz - gyűjtés és 

–kezelés, biogázkezelés, hatékony és tervezett technológia, monitoring) regionális 

hulladéklerakók. 

  

Abony Város Önkormányzata 1999. október 28. napján írta alá azt a Konzorciumi szerződést, 

mellyel csatlakozott egy szelektív hulladékgyűjtési és regionális hulladékgazdálkodási 

rendszer kiépítéséhez. A Konzorciumi tagok által a Kétpói Regionális Hulladéklerakó 

üzemeltetésére, valamint a Hulladékudvarok kijelölésére kötött szerződés aláírására 2004. 

június 15-én került sor. 

 A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 52-

38/2005. számú határozatával adta meg az egységes környezethasználati engedélyt a 

Regionális Szilárdhulladék-lerakó (5411 Kétpó, külterület) létesítményre vonatkozóan, 

mely 2015. július 30-ig érvényes. 

 A hulladékok hulladéklerakóban történő átvételével kapcsolatos eljárásokat és 

követelményeket a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

 

A hulladékgyűjtő sziget: 

 

A gyűjtősziget a háztartásokban keletkező, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, 

települési szilárd hulladékok gyűjtésére szolgáló közterületen lévő begyűjtőhely. A 

gyűjtőszigetek létestésítésével kapcsolatos előírásokról az 5/2002  számú KvVM rendelet 

vonatkozó fejezetei az irányadók. A szelektív hulladékgyűjtés helyi szabályait Abony Város 

Képviselő-testületének 6/2006. (IV. 01.) sz. rendelete szabályozza. 
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A gyűjtőszigetek legfontosabb jellemzői: 

 őrzés nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos edényzettel ellátott, 

minimálisan három hulladékfrakció gyűjtését lehetővé tevő hely 

 elhelyezése lehet lakóövezetben, kereskedelmi egységek parkolóiban 

 a ráhordás elsősorban gyalogos formában történik 

 a kihelyezett edényzet, zárható, speciális bedobó nyílással ellátott, a guberálást kizáró 

a gyűjtőjárműhöz szabványosított rendszerű  

 az edényzet ürítése minden esetben célgéppel történik 

 a gyűjtősziget telepítésének engedélyezése a területileg illetékes jegyző feladata, aki 

az eljárásba nem von be szakhatóságokat. 

 a gyűjtősziget elhelyezésének lehetőségét a településrendezési tervekben nem kell 

feltüntetni 

 gyűjtőszigetet létesíthet az önkormányzat, a települési hulladékokkal kapcsolatos 

közszolgáltatást ellátó üzemeltető, a kereskedelmi létesítmények üzemeltetői, 

társasházak, illetve más olyan üzemeltető, amely települési hulladék kezelésére 

vonatkozó engedéllyel rendelkezik 

 gyűjtősziget akkor alakítható ki, ha az ott gyűjtött hulladékok további kezelésre 

történő átvétele biztosított 

 a gyűjtőszigetekről, valamint azok működési rendjéről az önkormányzat, valamint az 

üzemeltető tájékoztatja a lakosságot 

 

Abony városban 11 gyűjtősziget került kialakításra, az alábbi elosztásban: 

1.  Cserép út –  Gaál M. út kereszteződése  

2. Szilágyi E. út  - (volt Kerdorádó üzlet előtti parkoló)  

3.  Damjanich J. út – Kazinczy F. út kereszteződése  

4.  Nagykőrösi út – Bocskai út kereszteződése 

5.  Szelei út – Szemere B. út kereszteződése   + 1 db (papír hulladéknak) 

6.  Batthyány L. út – Móra F. út kereszteződése  

7. Mikes K. út (volt játszótér előtti terület)  

8.  Tószegi út (Szivárvány Óvoda előtti parkoló)  + 1 db (papír hulladéknak) 

9.  Bajcsy-Zs E. út - Bicskei út kereszteződése  

10.  Baross G. út – Tamás Á. Út kereszteződése 

11.  János utca – Kécskei út sarok 
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A hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetésére, ürítésére és lerakóhelyre történő szállításra 

vonatkozó feladatokat a 90/2008. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat mellékletét képező 

Megállapodás 3. sz. melléklete szabályozza. 

 

Hulladékgyűjtő udvar: 

A hulladékgyűjtő udvar: a háztartásokban keletkező települési szilárd, - és a külön 

jogszabályban megállapított veszélyes hulladék átvételére, az elszállításig elkülönített módon 

történő tárolásra szolgáló, felügyelettel ellátott, önálló zárt átvevőhely. 

 

A hulladékgyűjtő udvar funkciói 

 - a lakosság, által beszállított hulladékok átvétele, 

           - a helyi igények és a gazdaságosság alapján az intézmények által beszállított  

   hulladékok átvétele, 

 - a begyűjtött hulladékok rendszeres elszállításig történő szelektív tárolása,  

 - a hulladékok nyilvántartása. 

 

Az Abony, 0160/22 hrszú ingatlanon kialakított hulladékudvar 6339-10/2005. számon kapott 

használatbavételi engedélyt. 

 

 

Az átrakóállomás 

Az átrakóállomás a regionális hulladékkezelés megvalósításának eszköze, amely a kétütemű 

hulladékszállítás - ebben elkülönül a hulladékok gyűjtése és a szállítása - révén mind 

környezetvédelmi, mind gazdasági szempontból szükségszerű megoldás. 

Az átrakóállomás Szolnokon, az Újszászi úton került kialakításra. A szolgáltatást a magas 

költségek miatt nem vesszük igénybe. 

III/9. táblázat: A területen folyó, hulladékkezelésre kiadott környezetvédelmi hatósági 

engedélyesek megnevezése, címe, az engedély tárgya, száma 

 

Engedélyes 

neve 
Cím Telephely Tárgy* Engedély száma 

Engedély 

érvényességi ideje 

ABOKOM 

Nonprofit 

Kft. 

Abony,  

Kossuth 

tér 1. 

Abony, Tamási Á. 

u 2. 

Települési szilárd 

hulladékkezelés 
687-8/2007 2010. 03. 31 

* az a tevékenység, amelynek végzését engedélyezték 

 

IV. fejezet Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések a tervezési 

területen 

 

A szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó adatokat, intézkedéseket a III.1. fejezet tartalmazza. 
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V. fejezet  A hulladékok kezelése, a kezelőtelepek és létesítmények, a     

                                 kezelésre felhatalmazott vállalkozások 

 

Abony városban jelenleg a települési szilárd hulladék kezelését – begyűjtését, szállítását és 

ártalmatlanítását – az ABOKOM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi, a 1472-

7/2003. számú Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség által kiadott engedély 

alapján. A Társaság a 6/2003. (V. 16) sz. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet előírásai alapján végzi és végezheti a 

települési szilárd hulladék kezelését kiemelt alapfeladatként. 

A társaság által hulladékkezelési szolgáltatással ellátott ingatlanok száma:  5.070 db 

A társaság által hulladékkezelési szolgáltatással ellátott intézmények száma:  29 db 

A társaság által hulladékkezelési szolgáltatással ellátott közületek száma:  398 db 

 

A települési szilárd hulladék kezelése, kapacitások:  

A települési szilárd hulladék 

 gyűjtése MSZ-EN 840 szabványnak megfelelő 60; 120 literes, műanyag 

gyűjtőedényben történik 

 Tartalékkapacitás:  60 literes edényzet: 730 db (43.800 lit) 

   120 literes edényzet: 4.340 db (520.800 lit.) 

  

 begyűjtése és szállítása Uniporm F13 jelzésű félpormentes felépítménnyel ellátott 

járművel történik 

 Kapacitás:  - HALLER X2 11 tonnás szállítójármű 

 - 2 db Uniporm F13 felépítménnyel ellátott jármű 

1:3 tömörítési arány ~ 40 m
3
hulladék egy menetben 

történő elszállítása 

- 1 db konténer szállító jármű Unikon H-5000 

felépítménnyel. 

 

V.1. Hulladékok gyűjtése és szállítása 

 

Az ABOKOM Nonprofit Kft. által gyűjtött települési szilárd hulladékok listája főcsoport 

szerinti bontásban, EWC kódszámmal a következő: 

 

Főcsoport Megnevezés EWC kódszám 

17 föld és kövek 170504 

17 kotrási meddő 170506 

17 kevert építkezési és bontási hulladék 170904 

20 biológiailag lebomló konyhai étkezdei hulladék 200108 

20 papír és karton 200101 

20 műanyagok 200139 

20 fémek 200140 

20 biológiailag lebomló hulladék 200201 

20 talaj és kövek 200202 

20 egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési 

hulladékot 

200301 

20 piacokon keletkező hulladék 200302 

20 úttisztításból származó hulladék 200303 

20 lom hulladék 200307 

20 közelebbről nem meghatározott lakossági hulladék 200399 
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Abony város közigazgatási belterülete 5 begyűjtési és szállítási körzetre osztható. A körzetek 

területi nagysága eltérő ugyan, de a körzet nagyság felső határa nem haladja meg az egy 

műszak alatt teljesíthető legnagyobb területet 

 

 A települési szilárd hulladék gyűjtése: 

 

Az ingatlantulajdonosnál rendszeresen keletkező a települési szilárd hulladék gyűjtése, illetve 

elszállítása a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedény, valamint / és / vagy - 

a Szolgáltató azonosító jelével ellátott műanyagzsák igénybevételével történik. 

A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények 

típusa, minimális térfogata, darabszáma a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési 

gyakoriság figyelembevételével került megállapításra. 

 

A rendszeresített gyűjtőedényzet: 

 

 - családi házak esetében: 60 és 120 literes gyűjtőedény + műanyagzsák 

 - társasházak esetében (10 lakás alatt) 60 és 120 literes gyűjtőedény + műanyagzsák 

 - társasházak esetében (10 lakás felett) 120, és 1100 literes konténer + műanyagzsák 

 

Az ingatlantulajdonos – a szolgáltató által rendszeresített edényzet űrtartalmát alkalomszerűen 

meghaladó hulladék keletkezése esetén – a többlet hulladékot a mennyiségének megfelelő 

darabszámú és űrtartalmú emblémás műanyag zsákban adja át elszállításra 

 Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlan 

területén belül tárolja. 

(Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében 

szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti 

közterület-használati engedély alapján lehet.) 

 

Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 

összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 

emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos az edényt üríthetővé, illetve 

használhatóvá teszi.  

 

Tilos a gyűjtőedénybe illetve a műanyag zsákba folyékony, mérgező, tűz - és 

robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely 

veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi 

épségét, egészségét. 

 

Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket, illetve az alkalomszerűen alkalmazott műanyag 

zsákokat a hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató által megjelölt időpontban, a 

közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen 

helyezi ki. 

A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület 

szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a 

gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 

szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A többlet hulladék elszállítása céljából 

kihelyezett műanyag zsákok bekötött állapotban helyezhetők ki. 
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 A települési szilárd hulladék begyűjtése és szállítása: 

Az adott begyűjtési napon a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekben illetve műanyag 

zsákokban átadott hulladék begyűjtését a begyűjtő járat végzi, félpormentes technológiával. 

Az esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a a gyűjtőjárat gondoskodik. A 

begyűjtési napok előzetesen, a begyűjtési naptárban kerülnek rögzítésre.  

A begyűjtést végző célgép megfelel a vonatkozó műszaki, illetve közlekedési rendészeti 

előírásoknak. A felépítmény tömörítő berendezéssel ellátott. A tömörítési arány 3:1. A 

begyűjtött hulladék tömörítése menet közben történik. A hulladék szállítása a Kétpói 

Regionális Hulladéklerakóra történik. 

 

 Konténeres hulladékgyűjtés és szállítás: 

Egyedi megrendelésre 3m
3
 űrtartalmú konténer kerül kiszállításra a megrendelő által 

megjelölt helyre. A kiszállított konténer hulladékkal történő megrakása után – a vonatkozó 

szállítmányozási előírások betartásával – kerül sor a Remondis Kft. Kétpói telepére kerül 

elszállításra. 

 

 Szelektív hulladék begyűjtése és szállítása: 

A Szolgáltató  szelektív hulladék begyűjtését és szállítását a szelektív gyűjtési naptár szerint 

végzi.  

 

V./10. táblázat: A nem veszélyes hulladékokat begyűjtő szervezetek 

 

Hulladé

k 

Begyűjtő, 

szállító 

neve 

Székhely 

(település

) 

Begyűjtött 

hulladék-

mennyiség 

(t/év) 

Kapacitás 

igény 

(t/év) 

Begyűjtésre 

használt 

szállítóeszköz 

Kezelő 

megnevezése 

Települé

si 

Szilárd 

Hulladé

k 

ABOKO

M 

Nonprofit 

Kft. 

Abony 4.300 
4.100 ± 

10% 

IVECO 

Uniporm F-13 

ABOKOM 

Nonprofit Kft. 

Építési-

bontási 

és egyéb 

inert 

hulladék 

ABOKO

M 

Nonprofit 

Kft. 

Abony 0 
700 ± 

10% 

IFA UNIKON 

H-5000 

ABOKOM 

Nonprofit Kft. 

 

V./11. táblázat: A területen működő, egyéb kiemelt hulladékot begyűjtő szervezetek a 

tervezés időpontjában 

 

Hulladék Begyűjtő, 

szállító 

neve 

Székhely 

(települé

s) 

Begyűjtött 

hulladék-

mennyiség 

(t/év) 

Kapacitás 

igény (t/év) 

Begyűjtésre 

használt 

szállítóeszk

öz 

Átvevő 

kezelő 

megnevezés

e 

 

Szelektív 

hulladék 

ABOKO

M 

Nonprofit 

Kft. 

Abony 55.00 90 ± 10% 

platós 

tehergépko-

csi 

ABOKOM 

Nonprofit 

Kft. 
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V.1.2. A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási)  

              tevékenység általános ismertetése, értékelése  

 

A településen keletkező települési szilárd hulladék Kétpó Regionális Hulladéklerakó telepen 

kerül ártalmatlanításra, lerakásra. 

 

 Szelektív hulladék kezelése 

 

Műanyag szelektív hulladék kezelése. 

A begyűjtött műanyag hulladék, értékesítésre kerül a Remondis Kft. részére. 

 

 

V./12. táblázat A tervezés időpontjában működő válogató szervezetek bemutatása (2009. 10. 

– hónapig) 

 

Üzemeltető 

neve, címe 

Hulladék* Gyűjtőkörze

t 

Szállítóeszköz Válogatott 

hulladék-

mennyiség 

(t/év) 

Telep 

kapacitása 

(t/év) 

ABOKOM 

Nonprofit Kft 

Abony, Tamási 

Á. u. 2. 

PET típusú 

műanyag 

hulladék 

Abony UNIPORM 

F13 
8,3 35 

* a II. fejezet táblázataiban megjelenő hulladékok szerinti bontásban 

 

V./13. táblázat A tervezés időpontjában működő hasznosító szervezetek bemutatása 

 

Üzemeltető neve, 

címe 

Hasznosítá

si ® kód* 

Kezelt 

hulladék** 

Létesítmén

y 

kapacitása 

(t/év) 

Kezelt 

hulladék 

mennyisége 

(t/év) 

Remondis Kft n.a. PET palack n.a. n.a. 

 

Remondis Kft.  üveg, papír   

     

* a Hgt. 4. számú mellékelte szerinti R kód  

A Remondis Kft. – részére kerül értékesítésre. 

 

V.2.  A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél előírtakon túl 

ismertetendő tényezők 

 

V.2.1.  A másodnyersanyag visszanyerés és a hasznosítás irányzata a tervezési területen 

 

Az önkormányzatoknak nem közvetlen feladatuk a hasznosítás, de az országos és regionális 

tervekben szereplő hasznosítási arányok eléréséhez szükséges feltétel a szelektív 
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hulladékgyűjtés bevezetése, ugyanakkor az egyes hulladéktípusok lerakására vonatkozó 

részleges vagy teljes tilalom, valamint a lerakási költségek várható emelkedése is szükségessé 

teszi az egyes hulladéktípusok eltérítését a lerakástól. 

 

A települési szilárd hulladékból történő másodnyersanyag visszanyerés céljából biztosítani 

kell a hasznosítható papír, fém, üveg, műanyag stb. frakcióknak a hulladék többi részétől 

történő elkülönített gyűjtését és begyűjtését.  

A hasznosítás legfontosabb feltétele a szelektív hulladékgyűjtési infrastruktúra biztosítása, a 

hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, a szigeteken üveg, papír, műanyag hulladékok 

elkülönített gyűjtésére alkalmas konténerek elhelyezése.  

 

 

VI. fejezet Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása 

 

Ennek a fejezetnek célja a hulladék keletkezési viszonyainak és a jelenlegi kezelési és 

hasznosítási lehetőségeknek az összevetése után a feltárt kezelési, hasznosítási hiányosságok 

megoldásához szükséges célok megfogalmazása.  

 

 

VI.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései a tervezési területen, a tervidőszak 

végére várhatóan keletkező hulladékok mennyisége és összetétele  

 

VI.1.1. A képződő hulladék mennyiségének várható alakulása  

 

VI./14. táblázat  A nem veszélyes hulladékok keletkezésének tervezett mennyisége (t/év) 

 

Hulladék 2007 

(t/év) 

2008* 

(t/év) 

2009* 

(t/év) 

Települési szilárd hulladék 3.838,9 3.948 ± 

10 

4028 ± 10 

Települési folyékony hulladék 1.097,8 974 ± 10 863 ± 10 

Kommunális szennyvíziszap 1.825 1.870 ± 

10 

1.893 ± 

10 

Építési-bontási hulladékok és egyéb inert 

hulladékok 

669,31 673 ± 10 680 ± 10 

*A várható mennyiségeket intervallummal kell megadni (pl. 80 ±2 t). 

 

VI./15. táblázat  A képződő települési szilárd hulladékból szelektíven gyűjtött 

hulladékáramok tervezett mennyisége (t/év)  

 

Hulladék 
2007 

(t/év) 

2008 

(t/év) 

2009 

(t/év) 

Papír 13,58 13,8 13,95 

Műanyag 27,325 28,4 28,7 

Üveg 32,290 32,7 33 
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VI.2.  Hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések tervezése 

 

Abony város Önkormányzatának a települési hulladékgazdálkodás kapcsán célkitűzése a 

következő három alappilléren nyugszik: 

 

 - hulladékképződés megelőzése keletkező hulladékok veszélyességének csökkentése 

 - újrahasználat, újrahasznosítás 

 - biztonságos ártalmatlanítás 

 

 

 

Célkitűzések tervezése 

 

 Hulladékképződés megelőzése, veszélyesség csökkentése 

 

A hulladékképződés megelőzése érdekében szükséges a lakosság környezettudatos 

szemléletének a formálása a felnövekvő generációk bevonásával.  

A keletkezett hulladék veszélyességének csökkentése érdekében elengedhetetlenül szükséges 

volt egy komplex hulladékgazdálkodási rendszer való csatlakozás, ahol a hulladék kezelése a 

vonatkozó jogi és környezetvédelmi előírások szerint történik. 

 

Települési szilárd hulladék 

 

 A Hgt. által előírt csökkentési célok megvalósítása, illetve az  újrahasznosítható anyagok 

kikapcsolása abból a hulladékáramból, aminek alkotói biztonságos lerakással kerülnek 

ártalmatlanítása.  

 A szelektív hulladékgyűjtési rendszer fenntartása, fejlesztése. (hulladékgyűjtő szigetek, 

udvarok). 

 A lakosság tudatformálása fontos feladat, a környezettudatos magatartási formák elérése 

érdekében. Környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében – nevelési célzattal – a 

felnövekvő generáció (óvodák, iskolák) körében a modern hulladékgazdálkodás 

rendszerének (szelektív hulladékgyűjtés) népszerűsítése. 

 

Inert hulladék 

 

 Csekély lehetőség nyílik az inert hulladékok keletkezésének megelőzésére, itt inkább a 

hasznosítás adhat lehetőségeket.  

 

Biológiailag lebomló, szerves hulladékok 

 

 A természeti erőforrásokkal való racionálisabb gazdálkodást kell szorgalmazni 

tudatformálással. 

 Szelektív hulladékgyűjtési rendszert alkalmassá kell tenni a biológiailag lebomló anyagok 

elkülönített gyűjtésére, valamint a házi komposztálást célszerű népszerűsíteni. 

 Újrahasználati, újrahasznosítási célkitűzései 

 

A települési szilárd hulladékra vonatkozó (országos) csökkentési célkitűzések alapjai a Hgt. 

56.§-a szerint:  
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A lerakással ártalmatlanított biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat  

 2010. július 1 napjáig  75%-ra 

 2013. július 1 napjáig  50%-ra 

 2020. július 1 napjáig  35%-ra kell csökkenteni. 

 

 A szerves anyagot tartalmazó szelektíven gyűjtött hulladékok mezőgazdasági 

hasznosítását lehetővé kell tenni.  

 A hasznosítás technológiai lehetőségeit ki kell alakítani. Cél 2009-ig a 40%-os 

hasznosítási arány elérése.  

 A lerakott települési hulladék biológiailag lebomló szervesanyag tartalmát a Hgt. előírásai 

szerint kell csökkenteni.  

 Komposztálást és a kész komposztok mezőgazdasági elhelyezésének feltételeit kell 

kialakítani. (Szennyvíztelepen kerül komposztálásra.) 

 

Kiemelten kezelendő veszélyes hulladékáramok, különös tekintettel a „háztartási” 

veszélyes hulladékokra 

 Korszerű veszélyes hulladék hasznosító berendezések üzembe helyezését kell 

szorgalmazni a régió területén belül.  

 A szelektív, veszélyes hulladék visszagyűjtési rendszerek kialakítását meg kell oldani, 

annak érdekében, hogy a települési hulladék lerakóba kevesebb kockázatos anyag 

kerüljön. 

 A veszélyes hulladékok helyi szintű szelektált gyűjtését a hulladékgyűjtő udvarban kell 

megoldani. Nem megoldott. 

 

Hulladékolajok, akkumulátorok, elemek, elektronikai termékek, csomagolási hulladékok 

visszagyűjtésének feltételeit a Hulladékudvar üzemelése megteremtette. 

 

Egészségügyi hulladékok 

 Az önkormányzat kezelésében lévő egészségügyi intézményekben bevezetésre került a 

rendszeres szelektív hulladékgyűjtést.  

 

Állati eredetű hulladékok 

 A dögkútba történő elhelyezésének megszüntetése megtörtént. 

 Az elhelyezés a szennyvíztelepen levő ATEV típusú konténerekben történik. 

 

Abony város Önkormányzata a település hulladékgazdálkodási feladatának hosszútávon 

történő megoldása érdekében csatlakozott a Szolnok - Törökszentmiklós térségi kommunális 

hulladékgazdálkodási rendszerhez. A hulladékgazdálkodási rendszer tagjaként megvalósult a 

szelektív hulladékgyűjtés (hulladékgyűjtő udvar, hulladékgyűjtő sziget), illetve a 

újrahasznosításra nem alkalmas hulladékok biztonságos ártalmatlanítása 

 

VII. fejezet A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program 

 

VII.1. Ismeretterjesztő, szemlélet-formáló, tájékoztató, oktatási programok 

Mivel az eredményes hulladékkezelés egyik alappillére a lakosság, ingatlantulajdonosok, 

hulladéktermelő gazdálkodó szervezetek ezért elengedhetetlenül fontos a új 
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hulladékgazdálkodási rendszer  ismereteinek elsajátítása érdekében előbbiek tájékoztatása a 

követezők szerint: 

- Biztosítani kell az írott és elektronikus sajtón és egyéb tájékoztatási, szemléletformálási 

eszközökön keresztül az egyes hulladékgazdálkodási szakmai programokról a nagy 

nyilvánosság tájékoztatását, a lakosság minél szélesebb körének bevonását a programok 

végrehajtásába. 

- Biztosítani kell a gazdálkodók folyamatos tájékoztatását a környezettudatos 

vállalatirányításról, az alapanyag-váltással, termékszerkezet-váltással elérhető 

környezetkímélő termelés és környezetbarát termékek, illetve tisztább technológiák 

alkalmazásáról szemléletformáló kiadványokon keresztül. 

- Fokozni kell a civil szervezetek, zöld mozgalmak, kultúraközvetítő és közösségfejlesztő 

intézmények támogatását a hulladékgazdálkodási célok elérésének érdekében, a lakosság 

fogyasztói szokásainak, a helyi társadalom és a családok környezettudatos életvitelének 

alakításában végzett munkájukban. 

 

A szelektív hulladékgyűjtés eredményeiről minden esetben szükséges tájékoztatni a 

gyűjtésben résztvevőket, ennek hiányában romlik az eredményesség. A hosszú távú 

eredményes hulladékkezelés szempontjából elengedhetetlen a felnövekvő generáció 

környezettudatos szemléletének kialakítása, mely az oktatási intézmények bevonásával, 

illetve oktató, nevelő kiadványok közzétételével valósítható meg. 

 

VII./40. táblázat Módszerfejlesztéssel, intézményfejlesztéssel, ismeretterjesztéssel, 

szemlélet-formálással, tájékoztatással, oktatással, képzéssel és kutatás-fejlesztéssel foglakozó 

programok: 

 

Program célja Határidő Felelős 

Tájékoztatás, 

ismeretterjesztés 

2014. december 

31. 

folyamatos 

Önkormányzat 

Közszolgáltató 

Oktatás / nevelés 

2014. december 

31. 

folyamatos 

Önkormányzat 

Közszolgáltató 

 

 



VII.2.  Hulladékgazdálkodási cselekvési program 

 

Cselekvési program iránymutatást ad arra nézve, hogy Abony város milyen intézkedéseket tervez a hulladékgazdálkodási célok megvalósítására. 

 

Nem veszélyes hulladékok 

 

 

Hulladék típus Cél Cselekvési program Résztvevők Határidő 

Települési szilárd 

hulladékok 

Komplex térségi feladatokat ellátó 

települési szilárd hulladék kezelő 

rendszerhez való csatlakozás. 

A település hulladékgazdálkodási 

feladatainak megoldása, térségi 

hulladékkezelő rendszer tagjaként.  

A jelenleg alkalmazott hulladék kezelés 

rendszer a térségi rendszerrel kompatibilissé 

tétele.  

A rendszer tagjaként a szelektív 

hulladékgyűjtés bevezetése a település 

struktúráját előtérbe helyező módszerrel 

Széleskörű lakossági tájékoztatás, 

tudatformálás. 

Önkormányzat 

Közszolgáltató 
MEGVALÓSULT 

 

A településen a szelektív 

hulladékgyűjtés teljessé tétele a 

tervidőszak végére. 

A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének  

hulladékudvar, hulladékgyűjtő sziget,) 

Biológiailag lebontható hulladékok 

arányának csökkentése, a házi komposztálás 

népszerűsítése. 

A csomagolási hulladék hasznosítási 

arányának növelése. 

Széleskörű lakossági tájékoztatás, 

tudatformálás. 

Önkormányzatok 

Közszolgáltató 

Iskolák 

Ingatlantulajdonos 

MEGVALÓSULT/ 

2014. 12. 31. 

 
A lerakásra kerülő települési szilárd 

hulladék mennyiségének csökkentése 

Szelektív hulladékgyűjtés ösztönzése, ezáltal 

a hasznosítható hulladék alkotók 

kikapcsolása a lerakásra kerülő hulladék 

áramból. 

Önkormányzatok 

Közszolgáltató 

Ingatlantulajdonos 

2014. december 31.-

ig folyamatosan 
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A regionális rendszer részeként működő 

válogató művek kapacitás kihasználtságának 

maximalizálása.  

 

Régi, a jogszabályi előírásoknak nem 

megfelelő lerakók rekultiválása és az 

illegális települési hulladék lerakók 

felszámolása. 

A felszámolás, rekultiválás prioritási 

szempontjainak meghatározása, ütemterv 

kidolgozása. 

A felszámolás, rekultiválás (lezárás) 

megvalósítása. 

Lerakók tulajdonosai 

és üzemeltetői 

Önkormányzat 

Konzorciumi tagok 

KÖTI KÖFE 

Lezárás megtörtént, 

rekultiváció 

pályázati erők 

bevonásával; 

2014. december 31-

ig folyamatosan 

A keletkező 

települési 

hulladék lebomló 

szervesanyag 

tartalma 

A biológiailag lebomló szervesanyag-

tartalom csökkentése  és mérése.  

A hulladéklerakók fokozott ellenőrzésének, 

laboratóriumi hulladékanalízisek végzésének 

ösztönzése. 

Biológiailag lebontható hulladékok 

arányának csökkentése, a házi komposztálás 

népszerűsítése. 

Önkormányzat 

Lerakók üzemeltetői 

Laboratóriumok 

(akreditált) 

Ingatlan tulajdonos 

Közszolgáltató 

2014. december 31. 

illetve folyamatosan 



Építési és bontási 

hulladékok 

Az építési és bontási hulladékok 

kezelésénél meg kell oldani a minél 

nagyobb arányú hasznosítást. 

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes 

rendelet alkalmazása 

Önkormányzatok 

Bontásban, építésben 

érdekelt 

vállalkozások, 

ingatlantulajdonosok 

2014. december 31. 

Csomagolási 

hulladékok 

A csomagolási hulladék  hasznosítási 

arányának emelése,  

 

A csomagolási hulladékok bekapcsolása a 

szelektív hulladékgyűjtés rendszerébe gyűjtő 

szigetek illetve a hulladékgyűjtő udvar 

együttes alkalmazásával. 

 

Önkormányzat 

Ingatlan tulajdonos 

 

2014. december 31. 

Települési 

hulladék 
Környezettudatos szemléletformálás 

Tájékoztató szóróanyagok, a 

hulladékkezelés rendjéről, szelektív 

hulladékgyűjtésről. 

Széleskörű lakossági tájékoztatás 

tudatformálás 

Felnövekvő generáció környezettudatos 

nevelése, iskolai előadások 

Önkormányzat 

Közszolgáltató 

Oktatási intézmények 

2014. december 31.-

ig folyamatosan 

Települési 

hulladék 
Illegális szemétlerakások 

visszaszorítása 

Szankciók jogi alapjának megteremetése Önkormányzat  

Rendőrség 

Polgárőrség 

2014. december 31-

ig folyamatos 

 

Veszélyes hulladékok 

 

Hulladék típus Cél Cselekvési program Résztvevők Határidő 

Állati eredetű 

hulladékok 
A településen keletkező állati eredetű 

hulladék jogszabályi előírásoknak 

megfelelő átmeneti tárolása. 

Az állati eredetű hulladékok előírásnak 

megfelelő tárolása, elszállítása. Vállalkozói 

szerződés megkötése a megfelelő 

engedélyek kel rendelkező szervezettel. 

KÖTI - KÖFE 

Önkormányzat 

Állategészség-ügyi 

hatóság 

ATEV 

MEGVALÓSULT 

Egészségügyi 

hulladékok 
A településen keletkező egészségügyi 

hulladék jogszabályi előírásoknak 

megfelelő átmeneti tárolása és. 

Az egészségügyi hulladékot termelő orvosi 

rendelők és az engedélyekkel rendelkező 

szervezetek közötti vállalkozói szerződés 

ÁNTSZ 

Önkormányzat 

Magánorvosi hálózat 

2014. december 

31.ig folyamatos 
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 kötelezővé tétele. 

Háztartási 

veszélyes 

hulladékok 

A településen keletkező háztartási 

veszélyes  hulladék jogszabályi 

előírásoknak megfelelő átmeneti 

tárolása és ártalmatlanítása. 

 

A háztartási veszélyes hulladékok szelektív 

gyűjtése és átmeneti tárolása a települési 

hulladékudvarban 

Önkormányzat 

Ingatlantulajdonos 

Közszolgáltató 

 

2014. dec 31. 



VII.2.1. A hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések elérését szolgáló 

alternatívák  meghatározása 

 

 Ártalmatlanítás 

 

Települési szilárd hulladék 

 

Alapfeltétel a 2000. évi XLIII. Hulladékgazdálkodási törvényben megfogalmazott regionalitás 

és közelség elvének megvalósulása. 

Abony városban keletkező települési szilárd hulladék korszerű, környezetvédelmi és jogi 

előírásoknak megfelelő kezelését hívatott megoldani a Szolnok – Törökszentmiklósi (Kétpó) 

térségi hulladékgazdálkodási rendszer. E komplex rendszer tartalmazza a hasznosítható, 

háztartási veszélyes hulladéktípusok szelektív gyűjtési rendszerét, valamint a nem 

hasznosítható hulladékok biztonságos ártalmatlanítását. 

 

Állati eredetű hulladék 

 

A hazai szabályozás értelmében az állati tetemek, illetve a vágóhídi veszélyes hulladék – 

potenciális fertőzésveszélyességük miatt – veszélyes hulladéknak minősülnek, kezelésüket 

azonban alapvetően az állategészségügyi szabályoknak megfelelően kell megoldani. Az állati 

hulladék dögkútba történő elhelyezése megszüntetésre került. A közterületen talált állati 

tetemek elszállítására az ABOKOM Nonprofit Kft. szerződést kötött az ATEV Solt ZRt-vel.  

Az állati hulladék birtokosa köteles a hulladékot úgy gyűjteni, hogy az elszállításáig köz- és 

állat-egészségügyi kockázatot, illetve környezeti károsodást ne okozzon. A hulladékokat zárt, 

csorgás-, csepegés mentes tartályokban vagy járművekben kell gyűjteni és szállítani. Az állati 

hulladék szállítására szolgáló szállítóeszközt a hatósági állatorvos ellenőrzi. 

 

Veszélyes hulladékok  

 

A településen keletkező úgynevezett háztartási veszélyes hulladékok (használt szárazelem, 

akkumulátor stb.) gyűjtése kapcsán a lakossági hulladékgyűjtő udvarra épülő szelektív gyűjtés 

bevezetése megoldott, ugyanis a gyűjtő udvar rendelkezik a megfelelő gyűjtő edényzettel. 

Külön kezelendő az településen keletkező egészségügyi veszélyes hulladék, melynek a 

környezetvédelmi, és jogszabályi előírásoknak megfelelő begyűjtését illetve ártalmatlanítását 

a megfelelő jogosítványok rendelkező szervezetek végezhetik. 

Hasznosítás 

Csomagolási hulladék  

 

A csomagolási hulladékok kezelésének részletes szabályait a 94/2002. (V.5.) Korm. rendelet 

tartalmazza. A rendelet hatálya kiterjed az ország területén forgalmazott termékek 

csomagolására, azokra a gazdálkodó szervezetekre, ahol a csomagolás előállítása történik, 

csomagolási hulladék keletkezik. 

Csomagolási hulladékok szelektív gyűjtésében javasolható a lakossági hulladék udvar illetve 

a hulladékgyűjtő szigetek együttes rendszere. A gyűjtő szigetek, és a hulladék gyűjtő udvar a 

lakosság számára díjmentesen rendelkezésre áll. Az ötfrakciós (zöld, fehér, barna üveg, papír, 

műanyag flakon) gyűjtőszigetek telepítése megoldott a település forgalmas csomópontjain.  
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A hulladékgyűjtő udvarban ellenőrzötten kerülnek elhelyezésre a lakosság által beszállított 

szelektált hulladékok (háztartási veszélyes, műanyag, üveg, fém, stb.).  

VII.2.2.  A környezetvédelmileg nem megfelelő, hatósági engedéllyel nem 

rendelkező lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai 

 

A komplex kezelő rendszerek kialakítását támogató programnak ki kell terjednie a begyűjtő 

körzetben lévő régi lerakók rendbetételére is, lehetőleg oly módon, hogy a lerakók bezárását 

követően azok tájba illesztésénél és a terület hasznosításánál (rekreációját) prioritást élvezzen 

a hulladékkezelés, természetesen a jogszabályok előírását kielégítő módon. 

Az ugyanazon területen, de magasabb színvonalon végzett hulladékkezelés a környezet 

védelme szempontjából kedvező, a lakosság által könnyebben elfogadtatható és a rekultiváció 

szempontjából is költségtakarékos megoldás. 

 

A komplex kezelő rendszerek részeként az pályázatok keretében megvalósuló rekultiváción 

túl, a rekultivációs program megvalósításához állami források kiaknázása is szükséges.  

Elkészült a települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációit érintő beruházásokra az előzetes 

megvalósíthatósági tanulmány, mely Szolnok, Abony, Rákóczifalva és Szajol felhagyott 

települési szilárd hulladéklerakóinak megújítását hivatott elősegíteni. 

 

 

VII./41. táblázat A környezetvédelmileg nem megfelelő  lerakó telepek rekultiválási, 

felszámolási feladatai 

 

Telep 

megnevezése 

A telepre vonatkozó 

intézkedés megnevezése 

Intézkedés 

határideje 

Intézkedés 

felelőse 

Abony városi 

szemétlerakó 

telep 

Bezárás  

Rekultiváció, tájba illesztés 2010. 

Önkormány

-zat, 

Konzorcium 

 

B) Települési folyékony hulladékgazdálkodás 

 

1. Csatornamű üzemeltetője: 

ABOKOM Nonprofit Kft. 

2740 Abony Kossuth tér 1. 

1.1 A csatornamű alapadatai: 
 

Abony város csatornaművének adatait az alábbi táblázat tartalmazza:  

 

Lakossági adatok 

 

Megnevezés Egység Abony 

 

Lakosok száma fő 15. 500 

Csat. ellátott lakossz. fő 15. 500 

Csat. ellátotts.mérték % 100 

Lakások száma (belt.) db 5804 

Csat. bekapcsolt. lakás sz. db 3943 
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Csatornázási adatok 

 

Megnevezés Egység Abony 

 

Keletkező össz. szv. m. m3/nap 1.250 

Közcsat. elv.szv.m. m3/év 450. 000 

- ebből: ipari (jell./m.) m3/év 30. 000 

Tiszt.(kezelt) szv. m. m3/év 620. 000 

- ebből: mechanikailag t. m3/év 620. 000 

              biológiailag t. m3/év 620. 000 

Csat.mű mértékadó kap. m3/nap 2.800 

Tisztítási hatásfok (KOI k) % 97 

Grav.csatorna hossza km 41.078 

Vákuum rendszer: A. és B. hálózatok alkotják, a hozzájuk tartozó 1-1 vákuumgépházakkal. 

"A" - jelű vákuumhálózat: - Vákuumgépház, 584m3/d 

- 14014 fm csatornázott utca  

- 1167 db házi beállás 

- 3db vákuumos főgyüjtő ág 

- 258 db vákuumakna 

 

"B" - jelű vákuumhálózat - Vákuumgépház, 517m3/d 

- 13783 fm csatornázott utca 

- 1034 db házi beállás 

- 4db vákuumos főgyüjtő ág 

- 241 db vákuumakna 

Keletkezett sz.iszap. m.                5m3/nap (víztelenített) 

 

A települési folyékony hulladékok kezelését a települési szennyvíztisztítóban végzik el. 

Cím: 2740 Abony Kőröstetétleni út hrsz.:089/2 

 

2. Keletkező mennyiségek  

Települési folyékony hulladékok, szennyvíziszapok 

 

A folyékony kommunális hulladék elszállításával jelenleg az ABOKOM Nonprofit Kft. 

foglalkozik. 

 

 

Keletkezett hulladék mennyisége 2009 évben 1.825 m3 

 

2. 1 Elhelyezés 

 

A préselt 15-20% szárazanyag tartalmú szennyvíziszap beszállítása a komposztálóba 

szennyvíztisztító telepről naponta többször, erre a célra használatos 1 m
3
 térfogatú 

konténerben, az alapanyag-tárolónak az iszaptároló részébe. A rostanyagok (szalma, 

fűrészpor) részben a csarnokban, részben a nyitott szín alatt kerül elhelyezésre. 

A beszállított alapanyagokat a mixerben homogén anyaggá keverik. 
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Az előállított végtermék biológiailag aktivizált szervestrágya-komposzt, amely hasonlít a jól 

kezelt istállótrágyához: egyenletesen érett, stabilizált, barna színű, földnedves tapintású, laza 

szerkezetű, morzsalékos struktúrájú anyag. 

 

2. 2 Hasznosítás 

 

A fermentáció végterméke szervestrágya-komposzt, amely szabályosan végrehajtott 

műveletek és kezelés esetén korlátozás nélkül használható tápanyag. Nem fertőző, nem 

toxikus, nincs ökotoxikus jellemzője. 

 

3. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása 

A legalapvetőbb célok a következők: 

 

 A hulladékok keletkezése kizárólag csak kommunális folyékony hulladékokra 

korlátozódjon, a keletkező hulladékok mennyiségének és veszélyességének csökkentése 

 A ártalmatlanítás hatásfokának növelése 

 A tovább nem hasznosítható hulladékok környezetkímélő módon történő ártalmatlanítása 

 

3.1 Szennyvíziszapok hasznosítási célkitűzései 

 

 A mezőgazdasági hasznosítást kell előtérbe helyezni a lerakás szintjének párhuzamosan 

történő csökkentése mellett. 

 A szennyvíziszapok hasznosítása jelenleg 100%-os. 

 Komposztálást és a kész komposztok mezőgazdasági elhelyezésének feltételeit kell 

kialakítani. (Komposzt termékké való minősítése) 

 

3.2  Hulladékhasznosító és ártalmatlanító kapacitások kialakításának prioritásai  

      és célkitűzései 

 

A települési folyékonyhulladékok (egy része) a lakosságnál kialakított szennyvíztárolókba jut, 

melyek döntő többsége a műszaki előírásoknak nem felel meg. A szennyvíz a talajt és 

talajvizeket szennyező módon elszikkad. Fontos feladat a csatornahálózatra történő 

rácsatlakozás arányának növelése, illetve a műszakilag megfelelő elhelyezési alternatívák 

kidolgozása.  

 

3.3  A hulladék keletkezés csökkentését szolgáló intézkedések meghatározása 

 

A kezelt iszapok mezőgazdasági kihelyezésére programot kell kidolgozni. 

Csatornahálózatra történő rácsatlakozások növekedése. 

Talajterhelési díj bevezetése. 

 

Záró gondolatok 

 

A területen megfogalmazott hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében a helyi 

hulladékgazdálkodási rendelet valamint a TRT. is már ezen törekvéseket tükrözi. Tervünk 

megvalósíthatóságában a Szolnok Térségi Regionális Hulladéklerakó is realitást biztosít a 
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tervcélok teljesítésében. Döntő tényező a megvalósíthatóságban a hulladéktermelő(k) 

tudatformálása, az oktató nevelő munka a tájékoztatás-ismeretterjesztés feladataival 

együttesen. Mindezek egyetlen eredménye a környezetünk (épített, tudatosan épített) 

megóvása tudatos formában. 

- - - 

 

29./ Napirendi pont tárgya:  Tájékoztató a csatorna II. ütem hátralékairól 

    

  Napirendi pont előadója: Retkes Mária Pénzügyi Bizottság Elnöke 

 

Retkes Mária: ismertette a tájékoztatóban foglaltakat. A négy éves lejárt 

csatornahátralékokkal van probléma. A Pénzügyi Bizottság az előző tárgyalás előtt is 

kezdeményezte, hogy a lejárt futamidejű csatornakölcsönök hátralékával kapcsolatban 

kezdeményezzen a Hivatal végrehajtási eljárást, mivel ezeknek 2009. szeptember 30-án 

még mindig 7.100.000 Ft a hátraléka. Erre már önkéntes befizetés nem várható, és fennáll 

a veszélye annak, hogy mivel az ingatlanokra nincs ráterhelve, az eladott ingatlanok 

tekintetében egyre nehezebben lehet behajtani. A Pénzügyi Bizottság kérte a jelzáloggal 

való terhelés vagy a végrehajtás kezdeményezését, fizetési felszólítások kiküldését. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, 

észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a tájékoztató és a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett a tájékoztatót és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

379/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a csatorna II. ütem hátralékairól szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csatorna II. ütem 

hátralékaival kapcsolatos intézkedések eredményéről szóló tájékoztatót 

elfogadja.  

 

A határozatról értesül: 

 1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 3. Dr. Németh Mónika jegyző 

 4. Urbán Ildikó aljegyző 

5. Valamennyi osztályvezető 

- - - 
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30./ Napirendi pont tárgya:  Abony, Apponyi út felújítása (TEUT) című  

     pályázathoz tartozó fel nem használt támogatási  

     összegről való lemondás 

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nem kívánt 

kiegészítést tenni. 

 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

380/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abony, Apponyi út felújítása (TEUT) című pályázathoz tartozó fel nem 

használt támogatási összegről való lemondásról 

 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot 

hozta: 

 

A Képviselő-testület a KMRFT-TEUT-189/2008 az Abony, Apponyi út 

felújításához kapcsolódó 130006808U – számú támogatási szerződés értelmében, a 

beruházás során fel nem használt támogatási összegről: 113.731,- Ft-ról lemond.  

 

Határidő: 2009. november 30. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

 

Értesül: 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Pa-Ku Consulting Bt. 

- - - 
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31./ Napirendi pont tárgya:  Tájékoztató a közműves szennyvízhálózatra történő 

     rákötések ellenőrzésének eredményeként megtett 

     intézkedésekről 

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette a tájékoztatóban foglaltakat. Nem kívánt 

kiegészítést tenni. 

 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a tájékoztató és a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett a tájékoztatót ill. a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot 

hozta: 

 

381/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a közműves szennyvízhálózatra történő rákötések ellenőrzésének 

eredményeként megtett intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közműves 

szennyvízhálózatra történő rákötések ellenőrzéséről és a megtett 

intézkedésekről a tájékoztatót megismerte és elfogadta.  

 

A határozatról értesül: 
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

ABOKOM Nonprofit Kft. 

- - - 

 

32./ Napirendi pont tárgya:  Háziorvosi tevékenység ellátása céljából igénybevett 

     orvosi rendelő helyiségek bérleti szerződésének  

     módosítása 2010. évre 

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nem kívánt 

kiegészítést tenni. 
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Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az 1. sz. határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett az előterjesztést ill. az 1. sz. határozati javaslatot elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

382/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Háziorvosi tevékenység ellátása céljából Dr. Pusztai Dezsőtől 

igénybevett orvosi rendelő helyiségek bérleti szerződésének módosítására 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1.  Abony Város Önkormányzata 2010. január 1.-től 2010. december 31-ig 

bérbe veszi Dr. Pusztai Dezsőtől az Abony, Szolnoki út. 24. szám alatti 

orvosi rendelő helyiséget, a IV. számú házi gyermekorvosi körzet 

háziorvosi tevékenységének ellátására.  

A bérleti díj összege: nettó: 90.546,- Ft./hó melynek fedezetét a 2010. évi 

költségvetés terhére biztosítja. 

 

2.  Felhatalmazza a Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a határozat 

mellékletét képező bérleti szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2009. december 31. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Gazdasági Osztály 

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Dr. Urbán Ildikó aljegyző 

 Településfejlesztési Osztály 

 Jegyzői Titkárság  

 Dr. Pusztai Dezső 
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382/2009. (XI. 26.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

B É R L E T I  S Z E R Z Ő D É S 

 

 

 

mely létrejött egyrészről Dr. Pusztai Dezső Abony, Szolnoki út 24. sz. alatti lakos, mint 

bérbeadó, 

másrészről Abony Város Önkormányzat (képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit 

polgármester) 2740 Abony, Kossuth tér 1., mint bérlő között alulírott helyen és időben az 

alábbi feltételekkel: 

 

1. Bérbeadó bérbe adja, bérlő bérbe veszi a Képviselő-testület 382/2009. (XI. 26.) sz. 

határozata alapján a bérbeadó tulajdonát képező 2740 Abony, Szolnoki út 24. sz. alatt 

lévő orvosi rendelő helyiséget, a szerződés mellékletét képező leltárban feltüntetett 

berendezési és felszerelési tárgyakkal együtt. A felek rögzítik, hogy a szerződés 

aláírásakor a bérlő az orvosi rendelő birtokában van. 

 

2. Bérlő az orvosi rendelő helyiséget az IV. számú gyermek háziorvosi körzetre 

kiterjedő háziorvosi tevékenység ellátása céljából veszi bérbe. 

 

3. Jelen bérleti szerződés 2010. január 01. napjától – 2010. december 31. napjáig 

terjedő időre szól. 

 

4. Szerződő felek a helyiség bérleti díját havi 90.546,- Ft (tárgyi adómentes) összegben 

határozzák meg, mely összeget bérlő havonta előre – minden hónap 10. napjáig – a 

bérbeadó számlája ellenében köteles bérbeadó részére megfizetni. 

 

5. A bérleti díj nem foglalja magában a helyiség használatával kapcsolatban felmerülő 

közüzemi (víz, villany, fűtés) költségeket, melyek megfizetését a bérbeadóval kötött 

külön megállapodás alapján Dr. Homoki Ildikó gyermekorvos vállalja. Ugyancsak a 

háziorvos vállalja a rendelőnek a háziorvosi tevékenységgel kapcsolatos takaríttatását. 

 

6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszony tartalma alatt a bérlet 

tárgyát képező helyiség fenntartásáról, karbantartásáról, az esetlegesen szükséges 

felújításról bérbeadó köteles gondoskodni. 

A bérbeadó által végzendő karbantartás, felújítás körébe tartozik különösen 

- a helyiség burkolatainak karbantartása, festése, mázolása, felújítása, pótlása, 

cseréje, 

- az épület központi berendezéseinek karbantartása. 

 

7. Bérlő a rendelőhelyiséget csak a 2. pontban meghatározott célra használja.  

 

8. Bérbeadó a jelen szerződést 30 napi felmondási idő mellett, írásban jogosult 

felmondani. 

 

9. Bérlő a szerződés felmondására írásban 30 napos felmondási határidővel jogosult. 
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10. A bérleti szerződés megszűnésekor Bérlő köteles a helyiséget és annak leltár szerinti 

berendezési és felszerelési tárgyait eredeti állapotában Bérbeadónak visszaadni. 

 

11. Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet tárgya a bérleti szerződés időtartama alatt 

alkalmas a szerződésszerű használatra, úgyszintén azért is, hogy harmadik személynek 

a bérlet tárgyán nincs olyan joga, amely a Bérlőt használatában korlátozná, vagy 

megakadályozná. 

 

12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az 1993. évi LXXVIII. 

törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

írták alá. 

 

Abony, 2009. december …… 

 

           ………………………………                                     ……………………………... 

                           bérbeadó                                                                         bérlő 

 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 2. sz. határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést ill. a 2. sz. határozati javaslatot elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

383/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Háziorvosi tevékenység ellátása céljából Dr. Debreczeni Lászlónétól 

igénybevett orvosi rendelő helyiségek bérleti szerződésének módosítása 

 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1.  Abony Város Önkormányzata 2010. január 1.-től 2010. december 31-ig 

bérbe veszi Dr. Debreczeni Lászlónétól az Abony, Kálvin út. 6. szám alatti 

orvosi rendelő helyiséget, az V. számú háziorvosi körzet háziorvosi 

tevékenységének ellátására 

  

A bérleti díj összege: nettó: 90.546,- Ft/hó melynek fedezetét a 2010. évi 

költségvetés terhére biztosítja. 

 

2.  Felhatalmazza a Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a határozat 

mellékletét képező bérleti szerződés aláírására. 
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Határidő: 2009. december 31. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Gazdasági Osztály 

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Dr. Urbán Ildikó aljegyző 

 Településfejlesztési Osztály 

 Jegyzői Titkárság  

 Dr. Debreczeni Lászlóné 

 
383/2009. (XI. 26.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

B É R L E T I  S Z E R Z Ő D É S 

 

mely létrejött egyrészről Dr. Debreczeni Lászlóné Abony, Kálvin u. 6. sz. alatti lakos, 

mint bérbeadó, 

másrészről Abony Város Önkormányzat (képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit 

polgármester) 2740 Abony, Kossuth tér 1., mint bérlő között alulírott helyen és időben az 

alábbi feltételekkel: 

 

1. Bérbeadó bérbe adja, bérlő bérbe veszi a Képviselő-testület a 383/2009. (XI. 26.) sz. 

határozata alapján a bérbeadó tulajdonát képező 2740 Abony, Kálvin u. 6. sz. alatt 

lévő orvosi rendelő helyiséget, a szerződés mellékletét képező leltárban feltüntetett 

berendezési és felszerelési tárgyakkal együtt. A felek rögzítik, hogy a szerződés 

aláírásakor a bérlő az orvosi rendelő birtokában van. 

 

2. Bérlő az orvosi rendelő helyiséget az I. számú felnőtt háziorvosi körzetre kiterjedő 

háziorvosi tevékenység ellátása céljából veszi bérbe. 

 

3. Jelen bérleti szerződés 2010. január 01. napjától – 2010. december 31. napjáig 

terjedő időre szól. 

 

4. Szerződő felek a helyiség bérleti díját havi 90.546,- Ft (tárgyi adómentes) összegben 

határozzák meg, mely összeget bérlő havonta előre – minden hónap 10. napjáig – a 

bérbeadó számlája ellenében köteles bérbeadó részére megfizetni. 

 

5. A bérleti díj nem foglalja magában a helyiség használatával kapcsolatban felmerülő 

közüzemi (víz, villany, fűtés) költségeket, melyek megfizetését a bérbeadóval kötött 

külön megállapodás alapján Dr. Abonyi Viktor háziorvos vállalja. Ugyancsak a 

háziorvos vállalja a rendelőnek a háziorvosi tevékenységgel kapcsolatos 

takaríttatását. 

 

6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszony tartalma alatt a bérlet 

tárgyát képező helyiség fenntartásáról, karbantartásáról, az esetlegesen szükséges 

felújításról bérbeadó köteles gondoskodni. 
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A bérbeadó által végzendő karbantartás, felújítás körébe tartozik különösen 

- a helyiség burkolatainak karbantartása, festése, mázolása, felújítása, pótlása, 

cseréje, 

- az épület központi berendezéseinek karbantartása. 

 

7. Bérlő a rendelőhelyiséget csak a 2. pontban meghatározott célra használja.  

 

8. Bérbeadó a jelen szerződést 30 napi felmondási idő mellett, írásban jogosult 

felmondani. 

 

9. Bérlő a szerződés felmondására írásban 30 napos felmondási határidővel jogosult. 

 

10. A bérleti szerződés megszűnésekor Bérlő köteles a helyiséget és annak leltár szerinti 

berendezési és felszerelési tárgyait eredeti állapotában Bérbeadónak visszaadni. 

 

11. Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet tárgya a bérleti szerződés időtartama alatt 

alkalmas a szerződésszerű használatra, úgyszintén azért is, hogy harmadik 

személynek a bérlet tárgyán nincs olyan joga, amely a Bérlőt használatában 

korlátozná, vagy megakadályozná. 

 

12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az 1993. évi LXXVIII. 

törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

írták alá. 

 

Abony, 2009. december …… 

 

 

           ………………………………                                     ……………………………... 

                           bérbeadó                                                                         bérlő 

 

- - - 

 

33./ Napirendi pont tárgya:  Tájékoztató a TK-VÍZ Termelő és Szolgáltató Kft. 

     felszámolásáról 

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nem kívánt 

kiegészítést tenni. 

 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a tájékoztató és a határozati javaslat 

elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett a tájékoztatót ill. a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot 

hozta: 

 

384/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a TK-VÍZ Termelő és Szolgáltató Kft. felszámolásáról szóló tájékoztató 

elfogadásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TK-VÍZ Termelő és 

Szolgáltató Kft. felszámolásáról a bírósági eljárás befejezéséről a gazdálkodó 

szervezet megszüntetéséről szóló tájékoztatót elfogadja.    

 

 A határozatról értesül: 

 1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 3. Dr. Németh Mónika jegyző 

 4. Urbán Ildikó aljegyző 

5. Valamennyi osztályvezető 

 6. ABOKOM Nonprofit Kft. 

 

- - - 

 

34./ Napirendi pont tárgya:  Megbízás biztosítási alkusz tevékenységre 

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Retkes Mária: a Pénzügyi Bizottság levételre javasolta a napirendi pontot. Egyrészt meg 

kellene várni a közbeszerzési eljárás végét, hogy melyik biztosító nyeri meg a következő 

évekre szóló biztosítási tevékenységet, másrészt a beadott ajánlatok alapján nem tudták 

eldönteni, hogy mi alapján válasszák ki a biztosítási társaságot. A kárrendezés nem 

szerepel az ajánlatokban. Nem volt elég információja a bizottságnak, ezért javasolták a 

napirendi pont levételét. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: a megjelent pályázati felhívásban, hogy alkuszon 

keresztül fogják a kárrendezést lefolytatni. Aki eddig az alkuszi tevékenységet ellátta, 

továbbra is szeretné a feladatot ellátni.  

 

Retkes Mária: a benyújtott ajánlatok arról szólnak, hogy milyen feltételeket „harcoltak 

ki” az önkormányzatoknak a biztosítások megkötésével kapcsolatban. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ha később is ráér dönteni, akkor kiválasztják a 

legkedvezőbb biztosítót, majd azután döntenek az alkuszról. 



 

 

107 

Mészáros László: kérdéses, hogy a biztosító vagy az önkormányzat bízza meg az alkusz 

céget? Ha az önkormányzat bízza meg az alkusz céget, akkor számon tudja kérni. 

Véleménye szerint bízzák meg az alkuszt, és adjanak neki jogosítványokat abban, hogy 

tárgyaljon az érdekükben. Teljesen más, ha valakit kirendelnek segítségnek. Ha a 

biztosítóval kötnek szerződést, abban az esetben egy későbbi biztosítás teljesítésénél lesz 

egy ügynök, akinek teljesen mindegy, hogy az Önkormányzatnak egy adott káresemény 

során milyen pozíciót harcol ki.  

 

Dr. Egedy Zsolt: az alkusznak a kapcsolattartás szempontjából van jelentősége. Vagy a 

nyertes biztosító mondja meg, hogy ki lesz a kapcsolattartó Abony Város 

Önkormányzatával, vagy az Önkormányzat mondja meg. Helyesen került bele a 

közbeszerzési kiírásba, hogy az Önkormányzat mondja ezt meg, hiszen alkuszon keresztül 

látja el ezt a kapcsolattartói feladatot. A költségoldalát maga a biztosító fogja fizetni. 

Véleménye szerint dönteni kell a három ajánlat közül. Úgy kell eldönteni, hogy kit 

ismernek, és kivel van kapcsolata az Önkormányzatnak. Véleménye szerint ez bizalmi 

kérdés. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: véleménye szerint, amíg nincs kiválasztva a biztosító, 

addig előre alkusszal nem szerencsés szerződni. Összeférhetetlennek tartja, hogy a 

közbeszerzési cég egyben az alkusz is.  

 

Urbán Ildikó: az alkusszal év végével lesz felmondva a szerződés. Ha a december 15-i 

ülésen kihirdetik a nyertes biztosító céget, január 1-jével nem lesz alkusz. Ha káresemény 

történik a Hivatalban, akkor nem tud olyan szakmai felkészültségű kollegát, aki leáll 

vitatkozni. Ha a biztosító jelöl ki valakit, az nem az Önkormányzat érdekeit fogja 

képviselni. Az alkuszt az Önkormányzat bízza meg, hogy az Önkormányzat érdekeit a 

biztosítóval szemben érvényesítse és a lehető legmagasabb kárösszeget ki tudja harcolni. 

A december 15-i testületi ülés lenne az utolsó lehetőség arra, hogy alkuszt válasszanak. 

A két tevékenység nem összeférhetetlen, olyan PSZÁF engedélye van a cégnek, amely 

egyszerre engedélyezi a közbeszerzési eljárás lebonyolítását és az alkuszi tevékenységet 

ugyanarra a tevékenységre.  

 

Dr. Egedy Zsolt: ha december 15-én lesz az eredményhirdetés, javasolta, hogy azon az 

ülésen egy napirendi pontként legyen ez a kérdés felvéve, és január 1-jétől meg lehet kötni 

a szerződést.  

 

Urbán Ildikó: a december 15-i ülésen lesz kiválasztva a közbeszerzési eljárás nyertese, és 

17-én lesz az eredményhirdetés. A vagyonfelmérés során, amikor a dokumentáció 

összeállítása történt, kiderült, hogy lényegesen alacsonyabb összegű, és kevesebb 

bejelentett tárgya van az önkormányzatnak, mint amire a biztosítás kiterjed. 

 

Habony István: a PSZÁF nem lát összeférhetetlenséget ha egy alkusz cég pályázik a 

közbeszerzési eljárás során. Az alkusz cég a legkedvezőbb biztosítási szerződést fogja az 

Önkormányzat részére kiharcolni.  

 

Urbán Ildikó: elmondta, hogy ami nem összeférhetetlen tevékenység, az az alkuszi és a 

közbeszerzési eljárást lebonyolító tevékenység. Közbeszerzési eljárás keretében kerül 

kiválasztásra a biztosító cég, az alkusznak ezen tevékenysége itt meg sem jelenik. 
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Csányi Tibor: elmondta, hogy alkusz nélkül is az AD-HOC Bizottság a legjobb biztosító 

fogja kiválasztani a város vagyontárgyainak biztosítására. A biztosító káresemény során 

rendezni fogja a biztosítást, az alkusz az Önkormányzatot szakmailag képviseli. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elhangzott, hogy nem összeférhetetlen a közbeszerzési és 

az alkusz tevékenység. A testület dönthet az alkusz megbízásáról, ha elegendőnek tartja az 

ajánlatokat. 

 

Urbán Ildikó: elmondta, hogy nem az Önkormányzaton múlik, hogy alkuszon keresztül 

működteti-e a biztosítást vagy sem. A közbeszerzési kiírásban szerepel, hogy alkuszon 

keresztül biztosítják a biztosítást. 

 

Mészáros László: a Bróker Royal Kft. megbízását támogatta. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, 

észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés, a határozati javaslat 

és a Bróker Royal Biztosítási Alkusz Kft. megbízásának elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést, a határozati javaslatot ill. a Bróker Royal Alkusz Kft. megbízását 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

385/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

biztosítási alkusz tevékenységre történő megbízásról 

 

Abony Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Bróker Royal 

Biztosítási Alkusz Kft-t Abony Város Önkormányzat vagyon- és 

felelősségbiztosításának kezelésére. 

 

2. Felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a(z) Bróker 

Royal Biztosítási Alkusz Kft. ajánlatának mellékletét képező Megbízási 

Szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2009. december 15. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit  

Végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

Értesülnek: 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 
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 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. 

 Első Magyar Biztosítási Alkusz Kft. 

 Bróker Royal Biztosítási Alkusz Kft. 

 

- - - 

 

35./ Napirendi pont tárgya:  Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. 

     évi munkatervének elfogadása 

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben és a bizottsági 

határozatokban foglaltakat. 

 

A Pénzügyi Bizottság javaslata a következő: 

 

A 2010. január 28-i testületi ülés napirendi pontjai az alábbiakkal egészülnek ki: 

 

 A városi strand működése, fejlesztésének feladatai, valamint úszóbérlet lehetőségének 

vizsgálata 

 Az Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben igénybe 

vett szolgáltatásokért kérhető térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól 

szóló 13/2005.(V.17.) számú rendeletének módosítása 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata a következő: 

 

A 2010. január 28-i testületi ülés napirendi pontja az alábbival egészül ki: 

 

 Közrend-és közbiztonság új alapokra való helyezése Abony városában 

 

A 2010. február 11-i testületi ülés napirendi pontjai az alábbiakkal egészülnek ki: 

 

 Abony Város Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási tervének megalkotása 

 Telephelyek törvényes meglétének vizsgálata a vállalkozók részéről Abony városában 

 Tájékoztató az ivóvízminőségről két évre visszamenőleg 

 „Virágos városért” - feladatok meghatározása 

 

Véleménye szerint a költségvetés tárgyalásával egyidejűleg sok lesz a napirend. A 

telephelyeket és az ivóvíz minőségét tudnák később is tárgyalni. Azok a napirendi pontok, 

amelyek költségvetést érintenek, februárban kerülnek megtárgyalásra. 

 

A „Virágos városért” - feladatok meghatározása, a Telephelyek törvényes meglétének 

vizsgálata a vállalkozók részéről Abony városában és a Tájékoztató az ivóvízminőségről 

két évre visszamenőleg c. napirendi pontokat a márciusi testületi ülésen javasolja 

tárgyalni. 
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A Szociális és Egészségügyi Bizottság az alábbi módosításokat tette továbbá a 

munkatervben: 

 

2010. február 11.  

 

ABOKOM Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervének megismerése „jóváhagyása” 

 

Az Abonyi Lajos Múzeum és Kiállítóhely biztonságtechnikai és tűzvédelmi rendszerének 

rendezése c. napirendi pontot, mivel költségvetést érint, ezért a februári testületi ülésen 

javasolja tárgyalni a Bizottság. A háziorvosi szolgálat személyi feltételeinek áttekintése, 

feladatai c. napirendi pontot 2010. május 27. helyett 2010. január 28-ra javasolja tervezni. 

 

Habony István: elmondta, hogy ezt az utóbbi napirendi pontot a Bizottság mindenképpen 

januárban javasolja tárgyalni, mert dr. Szabó Sándor körzetét Gráf doktornő helyettesíti 

februárig. Az orvosok egy része elérte, vagy hamarosan el fogja érni a nyugdíjkorhatárt. 

Sürgető feladatok vannak az egészségügy területén. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: a Beszámoló Abony Város környezetvédelmi helyzetéről, 

figyelembe véve a zöldfelületeket és a fásítási programot c. napirendi pontot 2010. május 

27. helyett 2010. február 11-re javasolja tervezni, összefüggésben a „Virágos városért” - 

feladatok meghatározása c. napirendi ponttal. A 2010. április 29-i testületi ülésen a 

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról című napirend az alábbival 

egészül ki: „kontroll-jelentés elkészítése”. A 2010. november 25-i testületi ülésen a 

Tájékoztató a 2010. évi garanciális bejárásokról c. napirend pont az alábbiak szerint 

módosul: „Beszámoló” a 2010. évi garanciális bejárásokról. 

Októberben valószínűleg alakuló ülést kell majd tartani. 

 

Dr. Németh Mónika: az ABOKOM Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervének 

megismerése azért szerepel így a munkatervben, mert a jogszabály szerint a legfőbb 

szervnek ez nem tartozik a jogkörébe, és az Alapító Okirat sem tartalmazza. Véleménye 

szerint a megismerése a helyes megfogalmazás. A telephelyek törvényes meglétének 

vizsgálata kapcsán elmondta, hogy a Ceglédi Többcélú Kistérség székhelytelepülésének 

jegyzőjéhez tartozik, ezért a helyi hivatal ez évtől nem rendelkezik túl sok információval a 

telephelyekről. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: az Oktatási Bizottság javasolta a májusi testületi ülés 

napirendi pontjait kiegészíteni a Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói állására 

beérkezett pályázatok elbírálása c. napirendi ponttal. 

 

Habony István: jó volna látni, hogy minden telephely rendelkezik-e engedéllyel. Rendbe 

kellene tenni megnyugtatóan a telephelyeket Abony városában. Az Önkormányzatnak - 

mint tulajdonosnak - nem csak tájékozódási joga van, hanem beszámoltatási joga is az 

ABOKOM Kft. felé.  

 

Mészáros László képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 

16 fő. 
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Kérdezte, hogy a város közlekedési rendjének felülvizsgálata annak a dolognak az időközi 

végrehajtása, amelyet korábban külső céggel felméretettek - táblák pótlása, forgalmi rend 

változására javaslattétel -, vagy új dolog? Ha az ABOKOM-nak csak tájékoztatnia kell, 

akkor azt tudomásul veszi. Ha a telephelyek rendezése a ceglédi jegyzőhöz tartozik, akkor 

kezdeményezze a Képviselő-testület, hogy a napirendi pont előterjesztésként 

megszülethessen. 

 

Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy kérdés formájában tud a ceglédi jegyző asszonyhoz 

fordulni. Nem tudja a választ megadni arra, hogy milyen lesz az ő munkatervük, milyen 

feladatokra tudja a kollégáit átcsoportosítani. A város forgalmi rendjével kapcsolatban 

megnézik, hogy hol tartanak, és miben kell még lépni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: május hónapban ki kell egészíteni a napirendi pontokat a 

Pályázat kiírása az ABOKOM Nonprofit Kft. igazgatói állására c. napirendi ponttal, 

legkésőbb augusztusban pedig el kell bírálni a beérkezett pályázatokat. 

 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Ismertette az elhangzott módosító javaslatokat. 

A munkaterv az alábbiakkal egészül ki: 

 

2010. január 28. 

 

4. Abony Városi Strandfürdő működése, fejlesztésének feladatai, valamint úszóbérlet 

lehetőségének vizsgálata 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Településfejlesztési Osztály 

     ABOKOM Nonprofit Kft. 

Megtárgyalja:  Gazdasági Bizottság 

 Pénzügyi Bizottság 

 Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

5. Az Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben 

igénybe vett szolgáltatásokért kérhető térítési díjak és tandíjak megállapításának 

szabályairól szóló 13/2005. (V. 17.) számú rendeletének módosítása 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Jegyzői Titkárság 

Megtárgyalja:  Gazdasági Bizottság  

 Pénzügyi Bizottság 

 Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

 Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 

 

6. Közrend- és közbiztonság új alapokra való helyezése Abony városában 

Előadó: Ceglédi Rendőrkapitányság vezetője 

Előkészítésért felelős: Abonyi Rendőrőrs parancsnoka 

Megtárgyalja: Valamennyi Bizottság 
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7. A háziorvosi szolgálat személyi feltételeinek áttekintése, feladatai 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

 

2010. február 11.  

 

7. Abony Város Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervének megalkotása 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős:  Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 Pénzügyi Bizottság 

 

8. Az Abonyi Lajos Múzeum és Kiállítóhely biztonságtechnikai és tűzvédelmi 

rendszerének rendezése 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Településfejlesztési Osztály 

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság 

 Gazdasági Bizottság 

 Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

 

 

2010. március 25. 

 

5. „Virágos városért” - feladatok meghatározása 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Településfejlesztési Osztály 

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság 

 Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

6. Tájékoztató az ivóvízminőségről két évre visszamenőleg 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Településfejlesztési Osztály 

     ABOKOM Nonprofit Kft. 

Megtárgyalja:  Valamennyi Bizottság 

 

 

2010. április 29. 

 

A 4. pont az alábbiak szerint módosul: „2009. évi” közbeszerzések statisztikai 

összegzésének megtárgyalása 

 

Az 5. pont az alábbiak szerint módosul: Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2009. évi 

munkájáról, „kontroll-jelentés elkészítése”. 
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2010. május 27. 

 

4. Pályázat kiírása az ABOKOM Nonprofit Kft. igazgatói állására 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Jegyzői Titkárság 

Megtárgyalja:  Gazdasági Bizottság 

 Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

 

5. Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása 

Előadó: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság elnöke 

Előkészítésért felelős: Jegyzői Titkárság 

Megtárgyalja:  Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 

 

 

2010. augusztus 26.  

 

7. ABOKOM Nonprofit Kft. igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Jegyzői Titkárság 

Megtárgyalja:  Gazdasági Bizottság 

 

 

2010. november 25.  

 

A 6. pont az alábbiak szerint módosul: „Beszámoló” a 2010. évi garanciális bejárásokról 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslatok 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az elhangzott módosító javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 

javaslat elfogadásáról az elhangzott módosító javaslatokkal együtt. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot az elhangzott módosító javaslatokkal 

együtt egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

386/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi munkatervének 

elfogadásáról 

 

Abony Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, 

figyelembe véve Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és 

szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú 

rendelet 10. §-ában foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: 
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Képviselő-testület Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. 

évi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Határidő: 2010. december 31. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  

 Polgármesteri Hivatal illetékes osztályai 

A határozatról értesül: 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Valamennyi Osztály 

 Képviselő-testület tagjai 

 Valamennyi Bizottság 

 Közoktatási, Közművelődési és Sportintézmények Vezetői 

 ABOKOM Nonprofit Kft. 

 
386/2009. (XI.26.) számú képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

2010. évi Munkaterve 

 
2010. január 28.  

 

1. Köztisztviselőkkel szemben támasztott teljesítménykövetelmények meghatározása 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

Megtárgyalja: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

 

2. 2010. évi városi rendezvények hangosítására kötendő szerződés jóváhagyása 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Településfejlesztési Osztály 

Megtárgyalja:  Gazdasági Bizottság  

 Pénzügyi Bizottság 

 Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

 

3. Bizottságok Ellenőrzési Tervének jóváhagyása 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Jegyzői Titkárság 

Megtárgyalja: Valamennyi Bizottság 

 

4. Abony Városi Strandfürdő működése, fejlesztésének feladatai, valamint úszóbérlet 

lehetőségének vizsgálata 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Településfejlesztési Osztály 

     ABOKOM Nonprofit Kft. 

Megtárgyalja:  Gazdasági Bizottság 

 Pénzügyi Bizottság 
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 Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

 

5. Az Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben igénybe 

vett szolgáltatásokért kérhető térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól 

szóló 13/2005. (V. 17.) számú rendeletének módosítása 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Jegyzői Titkárság 

Megtárgyalja:  Gazdasági Bizottság  

 Pénzügyi Bizottság 

 Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

 Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 

 

6. Közrend- és közbiztonság új alapokra való helyezése Abony városában 

Előadó: Ceglédi Rendőrkapitányság vezetője 

Előkészítésért felelős: Abonyi Rendőrőrs parancsnoka 

Megtárgyalja: Valamennyi Bizottság 

 

7. A háziorvosi szolgálat személyi feltételeinek áttekintése, feladatai 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

2010. február 11.  

 

1. ABOKOM Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervének megismerése 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: ABOKOM Nonprofit Kft. 

Megtárgyalja:  ABOKOM Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 

 Pénzügyi Bizottság 

 Gazdasági Bizottság 

 Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

 

2. Abony Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének megalkotása 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Gazdasági Osztály 

  Megtárgyalja: Valamennyi Bizottság 

 

3. Tájékoztató a sportegyesületek, diáksportkörök, egyesületek 2009. évi önkormányzati 

támogatásának felhasználásáról 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Gazdasági Osztály 

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  

 Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 

 

4. Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló 6/2003. (V. 16.) sz. rendelet módosítása  

Előadó: Pénzügyi Bizottság Elnöke 

Előkészítésért felelős:  Településfejlesztési Osztály 

 ABOKOM Nonprofit Kft. 

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság 
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 Gazdasági Bizottság 

 Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

 

5. Pályázati kiírás a sportegyesületek és civil szervezetek 2010. évi önkormányzati 

támogatására 

Előadó: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság Elnöke 

Előkészítésért felelős: Jegyzői Titkárság 

Megtárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 

 

6. Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása 

Előadó: jegyző 

Előkészítésért felelős: Jegyzői Titkárság 

Megtárgyalja: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

 

7. Abony Város Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervének megalkotása 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős:  Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 Pénzügyi Bizottság 

 

8. Az Abonyi Lajos Múzeum és Kiállítóhely biztonságtechnikai és tűzvédelmi 

rendszerének rendezése 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Településfejlesztési Osztály 

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság 

 Gazdasági Bizottság 

 Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

 

2010. március 25.   

 

1. Abony Város Önkormányzat 2010. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős:  Településfejlesztési Osztály 

 Jegyzői Titkárság 

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság 

 Gazdasági Bizottság 

 

2. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről 

Előadó: Ceglédi Rendőrkapitányság vezetője 

Előkészítésért felelős: Abonyi Rendőrőrs parancsnoka 

Megtárgyalja: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

 

3. Szennyvíztelep tulajdonjogának rendezése 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Településfejlesztési Osztály 

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság 

 Gazdasági Bizottság 

 Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 
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7. „Virágos városért” - feladatok meghatározása 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Településfejlesztési Osztály 

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság 

 Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

8. Tájékoztató az ivóvízminőségről két évre visszamenőleg 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Településfejlesztési Osztály 

     ABOKOM Nonprofit Kft. 

Megtárgyalja:  Valamennyi Bizottság 

 

2010. április 29.  

 

1. Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2010. I. negyedévi pénzügyi helyzetről 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Gazdasági Osztály 

 Megtárgyalja: Valamennyi Bizottság 

 

2. Abony Város Önkormányzat 2009. évi zárszámadási rendeletének megalkotása 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Gazdasági Osztály  

  Megtárgyalja: Valamennyi Bizottság 

 

3. ABOKOM  Nonprofit Kft. 2009. évi mérlegbeszámolójának ismertetése 

Előadó: Polgármester  

Előkészítésért felelős: ABOKOM Nonprofit Kft. 

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság 

 Gazdasági Bizottság 

 ABOKOM Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 

 

4. 2009. évi közbeszerzések statisztikai összegzésének megtárgyalása 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Településfejlesztési Osztály 

Megtárgyalja:  Gazdasági Osztály 

 Pénzügyi Bizottság 

 

5. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról, kontroll-jelentés elkészítése 

Előadó: Jegyző 

Előkészítésért felelős: Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya 

Megtárgyalja: Valamennyi Bizottság 

 

6. A közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai feladatellátásához szükséges 

órakeretek biztosításának alapelveinek meghatározása 

Előadó: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság Elnöke 

Előkészítésért felelős: Jegyzői Titkárság 

Megtárgyalja:  Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 

 Pénzügyi Bizottság 
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2010. május 27.  

 

1. Foglalkoztatás bővítésének lehetőségei-feladatai Abony városban 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

2. Beszámoló Abony Város környezetvédelmi helyzetéről, figyelembe véve a 

zöldfelületeket és a fásítási programot 

Előadó: Gazdasági Bizottság Elnöke 

Előkészítésért felelős: Településfejlesztési Osztály 

Megtárgyalja:  Gazdasági Bizottság 

 

3. Pályázat kiírása az ABOKOM Nonprofit Kft. igazgatói állására 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Jegyzői Titkárság 

Megtárgyalja:  Gazdasági Bizottság 

 Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

 

4. Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása 

Előadó: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság elnöke 

Előkészítésért felelős: Jegyzői Titkárság 

Megtárgyalja:  Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 

 

2010. június 24.  

 

1. Tájékoztató a tanköteles gyermekek iskolai beiratkozásáról, az indítható osztályok 

számának meghatározása 

Előadó: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság Elnöke  

Előkészítésért felelős:  Jegyzői Titkárság 

 Intézményvezetők 

Megtárgyalja:  Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 

 Pénzügyi Bizottság 

 

2. A közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai feladatellátásához szükséges 

órakeretek és pedagógus álláshelyek számának meghatározása 

Előadó: Polgármester  

Előkészítésért felelős:  Jegyzői Titkárság 

 Intézményvezetők 

Megtárgyalja:  Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 

 Pénzügyi Bizottság 

 

3. Közintézmények, középületek és közterületek akadálymentesítése a mindennapi 

életben 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Településfejlesztési Osztály 

Megtárgyalja: Valamennyi Bizottság 
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2010. augusztus 26.  

 

1. Abony Város Önkormányzat közoktatási intézményei 2009/2010. tanévvégi 

beszámolójának elfogadása 

Előadó: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság Elnöke 

Előkészítésért felelős:  Jegyzői Titkárság 

 Intézményvezetők 

Megtárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 

 

2. A közoktatási intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata, módosítása 

Előadó: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság Elnöke 

Előkészítésért felelős:  Jegyzői Titkárság 

 Intézményvezetők 

Megtárgyalja:  Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 

 Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

3. Beszámoló a Kistérségi feladatokról 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Polgármester 

Megtárgyalja: Valamennyi Bizottság 

 

4. Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2010. évi I. félévi pénzügyi teljesítési 

adatairól 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Gazdasági Osztály 

Megtárgyalja: Valamennyi Bizottság 

 

5. Beszámoló a 2010. évi közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatottak által végzett 

munkáról 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: közfoglalkoztatás szervezők 

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

8. ABOKOM Nonprofit Kft. igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Jegyzői Titkárság 

Megtárgyalja:  Gazdasági Bizottság 

 

2010. szeptember 30. 

 

1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi 

csatlakozása 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

Megtárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 

 Pénzügyi Bizottság 

 Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

 

2. A város közlekedési rendjének felülvizsgálata 

Előadó: Polgármester 
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Előkészítésért felelős: Településfejlesztési Osztály 

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság 

 Gazdasági Bizottság 

 

3. Közintézmények állapotának felmérése 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Településfejlesztési Osztály 

Megtárgyalja: Valamennyi Bizottság 

 

 

2010. október   KÖZMEGHALLGATÁS 

 

 

2010. október 28.  

 

1. Oktatási intézmények tájékoztatója a tanévkezdésről 

Előadó: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság Elnöke 

Előkészítésért felelős:  Jegyzői Titkárság 

 Intézményvezetők 

 Megtárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 

 

2. Díszpolgár és posztumusz-díszpolgári cím adományozására javaslat 

Előadó: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Elnöke  

Előkészítésért felelős: Jegyzői Titkárság 

Megtárgyalja: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

 

3. Abony Város Önkormányzat 2011. évi Ellenőrzési Tervének jóváhagyása 

Előadó: Jegyző 

Előkészítésért felelős:  Gazdasági Osztály 

 Belső ellenőrzés 

 Megtárgyalja: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

 Pénzügyi Bizottság 

 

4. 2011. évi rendezvényterv elfogadása 

Előadó: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság Elnöke 

Előkészítésért felelős:  Jegyzői Titkárság 

 Gazdasági Osztály 

Megtárgyalja:  Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság  

 Pénzügyi Bizottság 

 

5. Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő lakások állapotáról, díjfizetéséről 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Településfejlesztési Osztály 

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság 

 Gazdasági Bizottság 

 Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

6. Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági területek 

haszonbéréről 

Előadó: Polgármester 
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Előkészítésért felelős: Településfejlesztési Osztály 

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság 

 Gazdasági Bizottság 

 

7. Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú bérleményekről 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Településfejlesztési Osztály 

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság 

 Gazdasági Bizottság 

 

2010. november 25.  

 

1. Abony Város Önkormányzat 2010. III. negyedévi pénzügyi beszámolójának 

megtárgyalása 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Gazdasági Osztály    

Megtárgyalja: Valamennyi Bizottság 

 

2. Költségvetéshez kapcsolódó díjak megállapítása 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős:  Polgármesteri Hivatal illetékes osztályai 

 ABOKOM Nonprofit Kft. 

 Intézményvezetők 

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság 

 Gazdasági Bizottság 

 Szociális és Egészségügyi Bizottság 

    

3. Költségvetéshez kapcsolódó rendeletek módosítása 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős:  Polgármesteri Hivatal illetékes osztályai 

 ABOKOM Nonprofit Kft. 

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság 

 Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

 Gazdasági Bizottság 

 Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 

 

4. Abony Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési tervkoncepció megtárgyalása 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Gazdasági Osztály  

Megtárgyalja: Valamennyi Bizottság 

 

5. Képviselő-testület 2011. évi munkatervének elfogadása 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Jegyzői Titkárság 

Megtárgyalja: Valamennyi Bizottság 

 

6. Beszámoló a 2010. évi garanciális bejárásokról 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Településfejlesztési Osztály 

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság 
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  Gazdasági Bizottság 

 

7. Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Településfejlesztési Osztály 

Megtárgyalja: Valamennyi Bizottság 

 

 

2010. december     Ünnepi testületi ülés 

- - - 

 

36./ Napirendi pont tárgya:  Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról 

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nem kívánt 

kiegészítést tenni. 

 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

387/2009. (XI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a lejárt határidejű határozatokról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, Abony Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott képviselő-testületi határozatok 

végrehajtása kapcsán az alábbi határozatot hozza: 

 

1.  Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az 

alábbi határozatokat: 

 

 416/2008. (XII.18.) A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízása 

Főtér kivitelezésére közbeszerzési eljárás lefolytatására 

 Z-226/2009. (VII. 09.) Pest megye dél-keleti területi igényeit 

kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat 

megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívásának megtárgyalása 

 Z-247/2009. (VIII. 27.) A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőcsere tárgyú projekt 

megvalósulására irányuló közbeszerzés ajánlattételi felhívásának 

megtárgyalása 
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 Z-248/2009. (VIII. 27.) „Abony Város Polgármesteri Hivatalának 

szervezeti fejlesztése” című ÁROP-3.A.1/A 2008-004 jelű pályázat 

megvalósítására irányuló közbeszerzés ajánlattételi felhívásának 

megtárgyalása 

 Z-249/2009. (VIII. 27.) A gyermekétkeztetés megszervezésére 

irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalása 

 265/2009. (VIII. 27.) 2. és 3. pontja Gyulai Gaál Miklós Általános 

Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőcseréje tárgyú 

projekt műszaki ellenőri és tervellenőri feladatának ellátására történő 

cég kiválasztása 

 282/2009. (IX.10.) A Közép-magyarországi Operatív Program 

keretében kiírásra került KMOP-2009-4.5.3. kódjelű „Egyenlő esélyű 

hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés)” című 

pályázathoz kapcsolódó kiegészítő tervdokumentáció elkészítése 

 284/2009. (IX.14.) A KMOP 5.2.1/A és KMOP 2.1.1/B 

pályázatokhoz kapcsolódó záró rendezvény 

 Z-305/2009. (IX.24.) A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőcsere tárgyú projekt 

megvalósulására irányuló közbeszerzés ajánlattételi felhívásának 

módosítása 

 Z-318/2009. (X.15.) Bendáné Gáspár Anita részére önkormányzati 

lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadása 

 320/2009. (X.15.) Peren kívüli egyezség jóváhagyása a RED-REX Q 

Kft-vel 

 321/2009. (X.15.) Az I. számú fogorvosi körzet megbízási 

szerződésének módosítása 

 325/2009. (X.15.) Vízvezeték hálózat cseréje a 2740 Abony, Vasút út 

- Nagykőrösi út és a Bethlen Gábor utca közötti 375 fm-es 

szakaszában tárgyú vállalkozási szerződés módosítása 

 326/2009. (X.15.) Egészségügyi Centrum épület kivitelezése 

tárgyában tervezői művezetés feladatának ellátására szerződés 

megkötése 

 350/2009. (X.29.) Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez 

megbízási szerződés módosítása 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélkül 

hatályban tartja az alábbi határozatokat: 

 

 Z-314/2009. (X.15.) „Abony Város Önkormányzata ellátási körébe 

tartozó menü rendszerű gyermekétkeztetés” tárgyában a szolgáltatást 

végző kiválasztására döntési javaslat 

 Z-333/2009. (X.29.) Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény tetőcsere tárgyú projekt megvalósulására 

irányuló közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

 352/2009. (X.29.) A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési 

szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulás 

Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági tagjának 

jóváhagyása 
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3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását 

rendeli el az alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 71/2009. (III. 26.) Fogászati ügyeleti ellátás a Ceglédi Többcélú 

Kistérségi Társulás keretében 

Határidő: 2010. január 31. 

 109/2009. (IV. 14.) A helyi önkormányzatok fenntartásában lévő 

sportlétesítmények felújításának támogatása 

Határidő: 2009. december 31. 

 293/2009. (IX.24.) 3. pontja Közösségi Ház meglévő terveinek 

átdolgozására tervező megbízása 

Határidő: 2010. január 31. 

 294/2009. (IX.24.) A KMOP-3.1.1/C „Kulturális és örökségturizmus 

fejlesztése” című pályázathoz szükséges önerő meghatározása, és a 

pályázat elkészítéséhez kapcsolódó vállalkozási szerződés 

jóváhagyása 

Határidő: 2009. december 31. 

 315/2009. (X.15.) KMOP-3.1.1/C „Kulturális és örökségturizmus 

fejlesztése” című pályázathoz szükséges önerő meghatározása 

Határidő: 2009. december 31. 

 Z-316/2009. (X.15.) A vasúti kövek felhasználásához kapcsolódó 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalása 

Határidő: 2009. december 31. 

 Z-334/2009. (X.29.) A KMOP-4.3.2-2008. Pest megye dél-keleti 

területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése 

című pályázat megvalósítására irányuló „informatikai eszközök és 

szoftverbeszerzés” című közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívásának megtárgyalása 

Határidő: 2009. december 31. 

 Z-335/2009. (X.29.) A KMOP-4.3.2-2008. Pest megye dél-keleti 

területi igényeit kiszolgáló alapfokú járó beteg szakellátás fejlesztése 

című pályázat megvalósítására irányuló „műszer és betegirányító 

rendszer beszerzése” című közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívásának megtárgyalása 

Határidő: 2009. december 31. 

 340/2009. (X.29.) Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők 

Egyesület dísz postagalambok országos fajtakiállítás számára a 

Sportcsarnok ingyenes használatba adása 

Határidő: 2010. január 31. 

 341/2009. (X.29.) Az Abonyi Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány 

támogatási kérelmének elbírálása 

Határidő: 2010. január 31. 

 342/2009. (X.29.) Piaccsarnok és üzlethelyiség vázlattervére tervező 

megbízása 

Határidő: 2009. december 31. 

 348/2009. (X.29.) KEOP-2009-5.3.0/A kódjelű, a Gyulai Gaál Miklós 

Általános és a Somogyi Imre Általános Iskolák fűtéskorszerűsítésére, 
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és energiahatékonyságának növelése című pályázathoz szükséges 

önerő mértékének meghatározása 

Határidő: 2009. december 31. 

 351/2009. (X.29.) Abony Város Települési Környezetvédelmi 

Programjának (2010-2016) elfogadása, továbbá Abony Város 

Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának létrehozása 

Határidő: 2009. december 31. 

 

A határozatról értesülnek: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Városi Sportcsarnok 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e napirend utáni kérdés, észrevétel? 

 

Habony István: elmondta, hogy Guth András kereste meg, akit Abony Város 

Önkormányzata cserbenhagyva nem véd meg. Guth András először a közvéleményhez 

fordult, tüntetést szervezett. Az a tortúra, amit az elmúlt időszakban megélt a 

szomszédjával, egészségileg teljesen megviselte. Nem hiszi, hogy nem lehet egy abonyi 

vállalkozó mellett kiállni, aki hátsó szándékú engedélyezések áldozata, aki 

kötelességtudatból folyamatosan fizeti Abony városának minden nemű kötelezettségét, 

ami ezen a telephelyen felmerül, és sok családnak ad munkalehetőséget. Kérte a Hivatalt, 

hogy álljanak Guth András vállalkozó mellé. Prezentatív lenne a többi vállalkozónak is, 

hogy segítenek a bajba jutott vállalkozóknak. Elmondta, hogy Guth András a Gergely 

utcát saját pénzéből készíttette el. 

 

Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy már a tavalyi év folyamán elfogultságot jelentett 

be. Sem építéshatósági, sem telephely engedélyezési ügyben nem járt el a Hivatal őt 

érintően. A demonstráción fenntartott táblán látható felirat kapcsán el fog gondolkodni, 

hogy milyen lépéseket fog megtenni. Ez a továbbiakban megalapozta, hogy minden 

esetben be fogja jelenteni az elfogultságát, mert nem tud elfogultságmentesen dönteni az ő 

ügyében. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a Képviselő-testület együtt érez a 

vállalkozóval, viszont vannak jogszabályok, amelyeket hatósági jogkörben kell ellátni. Az 

Önkormányzat nem tud mit tenni, legfeljebb csak együttérzését tudja kifejezni. Úgy tudja, 

hogy nem lett bevonva a tevékenységére vonatkozó engedély, a működése változatlanul 

fennáll. 

 

Dr. Egedy Zsolt: a levél a ceglédi Képviselő-testületnek íródott. Információja szerint a 

zaj és káros gáz kibocsátások a határérték alatt vannak a vállalkozásnál. A működési 

engedélye megvan. 
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Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy a jogszabályokat be kell tartani. A birtokvita és a 

rossz szomszédi viszony az, amelyet egyetlen jogszabállyal rendezni nem lehet. 

Bármilyen döntés születik, az egyik fellebbez. Úgy gondolja, hogy a hatóság döntést 

hozhat, de az emberek közötti kapcsolatot kell rendezni.  

 
Kocsiné Tóth Valéria: együttérzését fejezte ki Guth András vállalkozó felé. Sajnálja a 

kialakult helyzetet, mert úgy tudja, hogy Guth András segítette a szomszédját. 

 

Pető Istvánné: elmondta, hogy 2005-ig dolgozott a Hivatalban. Tudomása szerint 2005-ig 

valamennyi épített épületére építési engedéllyel rendelkezett, amelyet minden egyes 

szomszédja megkapott. A meglévő befejezett épületben folytatott tevékenységre 

telepengedély kérelmet nyújtott be. A telepengedélyezésnél minden szomszéd és az 

érintett szakhatóság is kaptak értesítést a helyszíni bejárásra. A szakhatóságoktól nagyon 

sok feltétellel, utánajárással, de megkapta az engedélyt a működő telephelyre. A bejáráson 

egyetlen egy szomszéd nem jelent meg, az építési engedélyt sem tekintették meg. 

Elmondta, hogy többször ellenőrizték a vállalkozást szúrópróbaszerűen, és mindig 

rendben találták. Az azóta történt építkezésekről nincs tudomása. 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: bízik benne, hogy tovább folytathatja a vállalkozó a 

tevékenységét, mivel semmiféle káros tevékenységet nem folytat. A Képviselő-testületnek 

azon kell majd gondolkodnia, hogy legyen majd egy kijelölt ipari területe, hogy ne a város 

közepén legyen. Véleménye szerint nem a vállalkozás bezárása a megoldás. 

 

Kérdezte, hogy van-e még kérdés, észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját! 

 

Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül! 

 

- - - 

 

Mivel több napirend és hozzászólás a nyílt ülésen nem volt, így Romhányiné dr. Balogh 

Edit polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit    Dr. Németh Mónika 

  polgármester      jegyző 

 

 

Csányi Tibor    Dr. Egedy Zsolt                

jegyzőkönyv hitelesítők 


