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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Parti Mihály alpolgármester, Dr. Egedy Zsolt, 

Fekete Tibor, Habony István, Kovács László, Murvainé Kovács Rita képviselők 

 

Képviselő-testület tagjai 7 fő. 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Balogh Pál jegyző, Vincze István Mikro-Voks kezelő, 

Csajbók Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető, Egedi Eszter kulturális, kommunikációs és titkársági referens 

 

A „Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről” című napirendi pont tárgyalásánál jelen volt a 

Titkárság, a Gazdasági Osztály, a Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya, valamint a Településfejlesztési 

Osztály valamennyi munkatársa 

 

Meghívottként jelen volt: Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadó, Jánosi László az Abonyi Városfejlesztő 

Kft. ügyvezető igazgatója, Gáspár Csaba az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója  

 

Állampolgári megjelenés: 2 fő 

 

Napirendi pont tárgyalása közben érkezett: Kelemen Tibor János, Kocsiné Tóth Valéria képviselők 

 

- - - 

 

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 7 fővel 

határozatképes. 

 

Ismertette a Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait. 

 

Napirend:          Előterjesztő: 

 

Zárt ülés:  

 

 

1. A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt Romhányiné dr. Balogh Edit 

keretén belül „Információs oszlopok, székrendszer pozíciójának  Polgármester 

változtatását biztosító berendezés beszerzése” tárgyú  

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

 

2. A  KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú   Romhányiné dr. Balogh Edit 

„Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált    Polgármester 

településközpont fejlesztése” című pályázat pénzmaradványának  

terhére az Akcióterületi Terven belüli belterületi utak felújítására  

ajánlattételi felhívás elfogadása  

 

3. Az Abony Vak Bottyán út 13. szám alatti megüresedett   Romhányiné dr. Balogh Edit 

önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítással történő   Polgármester 

bérbeadására beérkezett pályázati anyagok elbírálása 
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4. Az Abony Kossuth tér 3. III/3. 56 m² alapterületű bérlakás  Romhányiné dr. Balogh Edit 

bérbevétele iránt benyújtott kérelem elbírálására   Polgármester 

 

5. Az Abony, Mikes Kelemen utca 2972 hrsz. (Mikes – tó)   Romhányiné dr. Balogh Edit 

alatti ingatlan hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása  Polgármester 

 

 

6. Az Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde                                      Romhányiné dr. Balogh Edit 

intézményvezetői (magasabb vezető) állására beérkezett                 Polgármester 

pályázat elbírálása 

 

Nyílt ülés:  

 

 

1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről  Dr. Balogh Pál 

Jegyző 

 

2. Beszámoló az Abokom Nonprofit Kft. első féléves    Romhányiné dr. Balogh Edit 

működtetési, takarítási és karbantartási feladatainak   Polgármester 

végrehajtásáról és pótlólagos költségvetési forrásigényének  

elbírálásáról  

 

3. Abony Város Önkormányzatának a Képviselő-testület és   Romhányiné dr. Balogh Edit 

szervei Szervezeti és működési szabályzatáról szóló  Polgármester 

 21/2007. (VI.29.) számú rendeletének módosítása 

 

4. Az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú   Romhányiné dr. Balogh Edit 

helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló   Polgármester 

14/2007. (IV.12) sz. rendelet módosítása 

 

5. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos    Romhányiné dr. Balogh Edit 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló    Polgármester 

6/2003. (V.16.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

6. Az Abonyi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosítására Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

7. KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt   Romhányiné dr. Balogh Edit 

keretén belül az „Abony Város szennyvíztisztító    Polgármester 

telepének korszerűsítése” című pályázat megvalósításával  

kapcsolatos „Projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátása” 

 tárgyú közbeszerzési eljárásra, „FIDIC mérnöki feladatok  

teljes körű ellátása”, FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési  

feladatainak megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljárásra,  

„1db új kétkaros konténerszállító gépjármű és 1 db  

5 m3-e s nyitott konténer beszerzése tárgyú közbeszerzési  

eljárásra cég megbízása 
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8. ÁROP-3.A.2-2013-Szervezetfejlesztés a     Romhányiné dr. Balogh Edit 

Közép-magyarországi Régióban lévő önkormányzatok   Polgármester 

számára pályázat benyújtása 

 

9. Jelentés az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások   Romhányiné dr. Balogh Edit 

bérleti díj hátralékának ledolgozási lehetőségére vonatkozó  Polgármester 

koncepció kidolgozásáról 

 

10. Felszabaduló ingatlanok jövőbeni hasznosítása    Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

11. Az Abony Városi Polgárőrség helyiség biztosítás iránti   Romhányiné dr. Balogh Edit 

kérelmének megtárgyalására      Polgármester 

 

12. Az Abonyi KID FC Football Klub kérelmének    Romhányiné dr. Balogh Edit 

elbírálása a Városi Sportpálya üzemeltetésbe adására  Polgármester 

 

13. Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásra vonatkozó   Romhányiné dr. Balogh Edit 

döntéshozatalról       Polgármester 

    

14. Tájékoztató az óvodaköteles gyermekek óvodai beiratkozásáról, Romhányiné dr. Balogh Edit  

az indítható óvodai csoportok számának meghatározása  Polgármester 

 

15. A Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Intézmény, Óvoda és Általános Iskola névváltozásának   Polgármester 

véleményezése 

 

16. Lejárt határidejű határozatok      Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

Javasolta, hogy a „A Z-147/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása az Abony Város 

Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén belül 

„Informatikai-, és egyéb eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

” című napirend a zárt ülés 3. napirendi pontjaként kerüljön felvételre. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont felvételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi 

pont felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

148/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Z-147/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása az Abony Város Önkormányzata 

részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén belül „Informatikai-, és 

egyéb eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása című 

napirendi pont felvételéről 

 

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

évi CLXXXIX. törvény 46. § által 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. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat, a meghívóban nem szereplő A Z-

147/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása az Abony Város Önkormányzata részére a 

KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén belül „Informatikai-, és egyéb 
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eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása című napirendi pontot a 

képviselő-testület zárt ülésének 3. napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

 

- - - 

 

Javasolta, hogy a „A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói 

Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás jogszabályváltozásból eredő 

módosítása” című napirend a nyílt ülés18. napirendi pontjaként kerüljön felvételre. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont felvételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi 

pont felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

149/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának 

Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás jogszabályváltozásból eredő módosítása című 

napirendi pont felvételéről 

 

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

évi CLXXXIX. törvény 46. § által 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. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „A Szolnok-

Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati 

Társulása Társulási Megállapodás jogszabályváltozásból eredő módosítása” című napirendi pontot a 

képviselő-testület nyílt ülésének 18. napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

 

- - - 

 

Javasolta, hogy a „A települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai 

támogatásának 2013. évi szabályairól szóló 40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet alapján támogatási igény 

benyújtása” című napirend a nyílt ülés 17. napirendi pontjaként kerüljön felvételre. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont felvételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi 

pont felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

150/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 

2013. évi szabályairól szóló 40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet alapján támogatási igény 

benyújtásáról szóló napirendi pont felvételéről 

 

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

évi CLXXXIX. törvény 46. § által 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. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „A települési 

önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. évi szabályairól 

szóló 40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet alapján támogatási igény benyújtása” című napirendi pontot a 

képviselő-testület nyílt ülésének 17. napirendjére tűzi. 

 

- - - 
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Javasolta, hogy a „Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás társulási megállapodásának módosításnak 

módosításával és a társulás megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatala” című napirend a nyílt 

ülés 19. napirendi pontjaként kerüljön felvételre. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont felvételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi 

pont felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

151/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az „Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás társulási megállapodásának módosításnak 

módosításával és a társulás megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatala” című napirendi 

pont felvételéről 

 

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

évi CLXXXIX. törvény 46. § által 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. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat, a meghívóban nem szereplő 

„Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás társulási megállapodásának módosításnak módosításával 

és a társulás megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatala” című napirendi pontot a képviselő-

testület nyílt ülésének 19. napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi 

pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirend:          Előterjesztő: 

 

Zárt ülés:  

 

 

1. A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt Romhányiné dr. Balogh Edit 

keretén belül „Információs oszlopok, székrendszer pozíciójának  Polgármester 

változtatását biztosító berendezés beszerzése” tárgyú  

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

 

2. A  KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú   Romhányiné dr. Balogh Edit 

„Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált    Polgármester 

településközpont fejlesztése” című pályázat pénzmaradványának  

terhére az Akcióterületi Terven belüli belterületi utak felújítására  

ajánlattételi felhívás elfogadása  

 

3. A Z-147/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat  Romhányiné dr. Balogh Edit 

 módosítása az Abony Város Önkormányzata részére  Polgármester 

 a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt 

 keretén belül „Informatikai-, és egyéb eszközök  

beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének  
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megállapítása 

 

4. Az Abony Vak Bottyán út 13. szám alatti megüresedett   Romhányiné dr. Balogh Edit 

önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítással történő   Polgármester 

bérbeadására beérkezett pályázati anyagok elbírálása 

 

5. Az Abony Kossuth tér 3. III/3. 56 m² alapterületű bérlakás  Romhányiné dr. Balogh Edit 

bérbevétele iránt benyújtott kérelem elbírálására   Polgármester 

 

6. Az Abony, Mikes Kelemen utca 2972 hrsz. (Mikes – tó)   Romhányiné dr. Balogh Edit 

alatti ingatlan hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása  Polgármester 

 

7. Az Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde                                      Romhányiné dr. Balogh Edit 

intézményvezetői (magasabb vezető) állására beérkezett                 Polgármester 

pályázat elbírálása 

 

Nyílt ülés:  

 

 

1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről  Dr. Balogh Pál 

Jegyző 

 

2. Beszámoló az Abokom Nonprofit Kft. első féléves    Romhányiné dr. Balogh Edit 

működtetési, takarítási és karbantartási feladatainak   Polgármester 

végrehajtásáról és pótlólagos költségvetési forrásigényének  

elbírálásáról  

 

3. Abony Város Önkormányzatának a Képviselő-testület és   Romhányiné dr. Balogh Edit 

szervei Szervezeti és működési szabályzatáról szóló  Polgármester 

 21/2007. (VI.29.) számú rendeletének módosítása 

 

4. Az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú   Romhányiné dr. Balogh Edit 

helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló   Polgármester 

14/2007. (IV.12) sz. rendelet módosítása 

 

5. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos    Romhányiné dr. Balogh Edit 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló    Polgármester 

6/2003. (V.16.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

6. Az Abonyi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosítására Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

7. KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt   Romhányiné dr. Balogh Edit 

keretén belül az „Abony Város szennyvíztisztító    Polgármester 

telepének korszerűsítése” című pályázat megvalósításával  

kapcsolatos „Projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátása” 

 tárgyú közbeszerzési eljárásra, „FIDIC mérnöki feladatok  

teljes körű ellátása”, FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési  

feladatainak megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljárásra,  

„1db új kétkaros konténerszálltó gépjármű és 1 db  
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5 m3-e s nyitott konténer beszerzése tárgyú közbeszerzési  

eljárásra cég megbízása 

 

8. ÁROP-3.A.2-2013-Szervezetfejlesztés a     Romhányiné dr. Balogh Edit 

Közép-magyarországi Régióban lévő önkormányzatok   Polgármester 

számára pályázat benyújtása 

 

9. Jelentés az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások   Romhányiné dr. Balogh Edit 

bérleti díj hátralékának ledolgozási lehetőségére vonatkozó  Polgármester 

koncepció kidolgozásáról 

 

10. Felszabaduló ingatlanok jövőbeni hasznosítása    Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

11. Az Abony Városi Polgárőrség helyiség biztosítás iránti   Romhányiné dr. Balogh Edit 

kérelmének megtárgyalására      Polgármester 

 

12. Az Abonyi KID FC Football Klub kérelmének    Romhányiné dr. Balogh Edit 

elbírálása a Városi Sportpálya üzemeltetésbe adására  Polgármester 

 

13. Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásra vonatkozó   Romhányiné dr. Balogh Edit 

döntéshozatalról       Polgármester 

    

14. Tájékoztató az óvodaköteles gyermekek óvodai beiratkozásáról, Romhányiné dr. Balogh Edit  

az indítható óvodai csoportok számának meghatározása  Polgármester 

 

15. A Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Intézmény, Óvoda és Általános Iskola névváltozásának   Polgármester 

véleményezése 

 

16. Lejárt határidejű határozatok      Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

17. A települési önkormányzatok által fenntartott muzeális   Romhányiné dr. Balogh Edit 

intézmények szakmai támogatásának 2013. évi szabályairól  Polgármester 

szóló 40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet alapján támogatási  

igény benyújtása 

 

18. A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd  Romhányiné dr. Balogh Edit 

 hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása  Polgármester 

Társulási Megállapodás jogszabályváltozásból  

eredő módosítása 

 

19. Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás társulási   Romhányiné dr. Balogh Edit 

megállapodásának módosításnak módosításával és a   Polgármester 

társulás megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatala 

 

- - - 
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Napirend előtti hozzászólások: 

 

Habony István: Érdeklődött, hogy sikerült-e az E.ON-nal megállapodni az ügyfelek fogadásának 

körülményeivel kapcsolatban. Elmondta, felháborítónak tarja, hogy az áramdíj befizetését intéző 

ügyfeleket az utcán várakoznak, egyszerre csak egy ember lehet bent.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, jogos az észrevétel. Nem biztos, hogy az E.ON lesz a 

szolgáltató január 1-től, de el fogják küldeni az ezzel a problémával kapcsolatos megkereső levelet.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy a Posta utcája közepén lévő vízelvezető csatornára mikor kerül 

rákötésre a Posta tetőszerkezetének csatornája, valamint hasonló probléma áll fenn az Arany János utca – 

Vasút út sarkán lévő óvoda vonatkozásában. Az adott időszakban összegyűlő nagy mennyiségű csapadék 

elvezetése évek óta nem történik meg. Az új Művelődési Központ vízelvezetésének kivitelezésénél jó lett 

volna figyelembe venni a Református templom és Báthory utca épületéről lezúduló csapadék 

vízelvezetési problémáit, ezeknek az épületeknek a csapadékvíz elvezető rendszerét is jó lett volna 

rákötni a vízelvezetőre.  

Kérdezte, hogy megvan-e már az új Művelődési Ház átadó ünnepség végleges időpontja.  

Örömmel látja, hogy kormányzati támogatásnak megfelelően az Újszászi út felújítása, teljes 

rehabilitációja elkezdődött. Kérte a Településfejlesztési Osztály vezetőjét, hogy a beruházó képviselőjével 

vegye fel a kapcsolatot, meg kellene azt vizsgálni van-e lehetőség arra, hogy az útszelvényből kitermelt 

nagy mennyiségű törmelék, föld a külterületi dűlő utak kátyúiba kerüljenek feltöltésre. Pozitívum, hogy a 

vízszikkasztó árkok profilkiszedéséből származó föld egy része a külterületi kátyúkba került elhelyezésre.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, a kivitelezőkkel folyamatos kapcsolatban állnak, a kiszedett 

útalapot rostálás és őrlés után visszaépítik. A lezárt Újszászi út a közlekedési akadályt okozó nagyobb 

kátyúk töltésében partnerek.  

Elmondta, az ABOKOM Kft. nem vállalja a Posta csapadékvíz elvezetését, a csatorna rákötés bádogos 

munkát igényel. Az óvodánál sokkal hosszabb elvezető csatorna szükséges, erre nincs jelenleg nincs 

fedezet.  

Az átadó záró ünnepséggel kapcsolatosan egyeztetések folynak. Pontos időpontot még nem tud. 

Célszerűbbnek tartja Az augusztus 20-i ünnepséggel egybekötött átadást nagyon fárasztó programnak 

tartja a közönség számára.  

 

Jánosi László: Ismertette a fontosabb közbeszerzési ütemtervek szerinti időpontokat. Július közepétől 

augusztus 19-ig 6 db projektelem kerül átadásra a tervezettek szerint. A Pro Régióval történt egyeztetés 

során azt az információt hallotta, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Irányító Hatósága hozzájárult a 

határidő hosszabbításhoz, valamint a realizálódott megtakarításoknak az útfelújításokra vonatkozó 

felhasználásához. A projekt zárás végső befejezési határideje október 30-a.  

 

Kovács László: Kérdezte dr. Balogh Pál jegyzőtől, hogy rendelkezik-e az Önkormányzat valamilyen 

tervvel, ami alapján a saját területek kaszáltatása történik a pollentámadás ellen, hogyan történik meg a 

fertőzött területek feltárása, a felszólítás, bírságolás? 

Az egyéb utak felújítására - amelyek nem kerültek bele a projektbe - ebben az évben van-e akkora összeg, 

amelyből kisebb hibajavítások elvégezhetőek? Ad-e az Önkormányzat megrendelést az ABOKOM Kft-

nek ezzel kapcsolatosan? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Az Önkormányzati területek folyamatos kaszálása megoldott, 3 hetes 

forgórendszerben van az egész város területe felosztva.  

Jelenleg az utak felújítására annyi van a költségvetésben, amennyi meg lett szavazva. Az 

adósságkonszolidáció után a maradványpénz felhasználása Képviselő-testületi döntés lesz.  

 

dr. Balogh Pál: Elmondta, hogy a belterületi allergén növények feltárása, bírságolása, kaszáltatása a 

jegyző hatósági hatáskörébe tartozik, a külterületen a Földhivatal az illetékes. A Földhivatal illetékes a 
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belterületi Önkormányzati tulajdonban lévő területek vonatkozásában. Felkészültek a feladatra, 

áttekintették az eljárásrendet, várják az állampolgári bejelentéseket is a parlagfű vonatkozásában.  

 

Parti Mihály: Ismertette a nála jelzett jégviharral kapcsolatos károkat, a Baross Gábor u. hiányzó 

járdaszakasz problémáit, valamint a Vajda utca elöregedő lakosságának út melletti fűvágási problémáit, 

megemlítette a Jókai utcai volt Gyermekotthon melletti fák felújításának kérdését.  

 

Habony István: Kérdezte, hogy a Penny Market parkolójának bontásával mi készül? 

Véleménye szerint nem vezet jóra, ha az állampolgárok egymást jelentik be a parlagfűvel fertőzött 

területekkel kapcsolatosan, megítélése szerint a Hivatal dolgozóinak kellene ellenőriznie a területeket, ez 

a Polgármesteri Hivatal tekintélyét erősítené.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

- - - 

 

 

A Képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.  

 

A zárt ülés közben érkezett Kelemen Tibor János képviselő, így a nyílt ülésen jelen lévő Képviselő-

testületi tagok száma 8 fő.  

 

- - - 

 

1. / Napirendi pont tárgya: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte dr. Balogh Pál jegyzőt az előterjesztés tartalmának ismertetésére.  

 

dr. Balogh Pál: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, hogy a beszámoló másfél éves 

időtartamot ölel fel, a maradó hatáskörök vonatkozásában érinti a 2012-es évet, valamint 2013. év első öt 

hónapját. Ismertette a Járási Hivatalok megalakulásával bekövetkezett változásokat, a csökkent 

létszámmal kapcsolatos problémákat. Bemutatta a Titkárság kollégáit, feladatköreiket. Felkérte az 

Osztályvezetőket az osztályok munkatársai és feladatköreik ismertetésére.  

 

Kovács Teodóra: A Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya osztályvezetőjeként bemutatta az osztály 

dolgozóit, feladatköreiket.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte Vargáné Francsák Hajnalkát, mint a Gazdasági Osztály 

megbízott osztályvezetőjét a Gazdasági Osztály bemutatására.  

 

Vargáné Francsák Hajnalka: Bemutatta az osztály dolgozóit, valamint feladatköreiket. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Megköszönte Vargáné Francsák Hajnalka eddigi munkáját, amit 

megbízott osztályvezetőként, mint helyettes végzett. Felkérte Fiala Károlyt, mint a Településfejlesztési 

Osztály osztályvezetőjét az osztály bemutatására.  

 

Fiala Károly: Bemutatta az osztály dolgozóit, valamint feladatköreiket. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: A közelgő köztisztviselői nap alkalmából megköszönte a Hivatal 

dolgozóinak munkáját.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, jobbnak látta volna, ha folyamatában történt volna az újabb Hivatali 

dolgozók bemutatása. Szerencsétlennek tartja egy beszámolóban bemutatni a 2012-es és a 2013. év Aa 

Képviselő-testülettel. Az előterjesztésekkel kapcsolatban tapasztalata, hogy nem megfelelő az egy 

előterjesztésen belüli rétegrendek összehangoltsága, javasolja egy olyan hierarchikus struktúrarendszer 

kialakítását, amely segítené a belső munkát, a döntéshozatal hatékonyságát.  

 

dr. Balogh Pál: Az átalakulási időszakban nem volt kapacitás egy új minőségügyi kézikönyv 

elkészítésére. A Hivatal teljes működési folyamatának átvilágítása esedékes.  

 

Parti Mihály: Köszöntötte a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, megköszönte munkájukat. Elmondta, 

szívesen látna névtáblát a dolgozókon.  

 

Kocsiné Tóth Valéria megérkezett, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 9 fő.  

 

Kovács László: A közelgő köztisztviselői nap alkalmából köszönetét fejezte ki a köztisztviselői karnak. 

A beszámolóval kapcsolatban elmondta, egy adott rendelet-alkotás előterjesztéséből hiányolja a helyi 

rendelet alkotás várható társadalmi hatásainak vizsgálatát. Kérte, a cél egy egységesebb, jobb kedvű 

Hivatal kialakítása legyen.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

159/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Polgármesteri Hivatal 2012. évi és 2013. május 31-ig terjedő munkájáról  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bek. f) pontja szerinti beszámolóját elfogadja. 

 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál Jegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy a Képviselő-testület külön határozatban mondjon 

köszönetet az Abonyi Polgármesteri Hivatal valamennyi köztisztviselőjének és dolgozójának munkájáért.  
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Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a köszönetnyilvánításról szóló javaslat 

elfogadásáról. 

 

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

javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 

160/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Köszönetnyilvánítás a Polgármesteri Hivatal 2012. évi és 2013. május 31-ig terjedő munkájáért 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bek. f) pontja szerinti beszámolója alapján köszönetét fejezi ki az 

Abonyi Polgármesteri Hivatal valamennyi köztisztviselőjének és dolgozójának munkájáért.  

 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál Jegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 

- - - 

 

Szünet 

 

- - - 

 

2/ Napirendi pont tárgya: Beszámoló az ABOKOM Nonprofit Kft. első féléves 

működtetési, takarítási és karbantartási feladatainak 

végrehajtásáról és pótlólagos költségvetési 

forrásigényének elbírálásáról 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, lesz rá lehetőség, hogy 

külön bepótlást kapjon a Kft., június 28-ig a Belügyminisztériumból kiegészítő támogatást kapnak az 

Önkormányzatok, azonban addig, amíg meg nem érkezik a pénz, határozatot számszerűen nem tudnak 

hozni. Július közepén kerül ismételten a Képviselő-testület elé a költségvetési forrásigényről való söntés. 

Felkérte Gáspár Csabát, az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a felmerülő kérdések 

megválaszolására.  

 

Habony István: Elmondta, a Pénzügyi Bizottság azt a döntést hozta, hogy az előterjesztésben szereplő 

összeget biztosítani kell az ABOKOM Nonprofit Kft. részére. Összességében a vállalt feladat ellátásra 

került, kérte, a Képviselő-testület fogadja el a beszámolót.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Véleménye szerint az lett volna a legmegfelelőbb, ha körültekintően feltételes 

határozattal fogadták volna el a keretszerződést az ABOKOM Nonprofit Kft. és az Önkormányzat között, 

meghagyva azt a lehetőséget, hogy az ABOKOM a 25.920.000 Ft-ot valamikor le fogja hívni bizonyos 

hányadban.  

 

Kovács László elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 8 fő.  
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Romhányiné dr. Balogh Edit:  
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 

módosított határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

161/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abokom Nonprofit Kft. első féléves takarítási és karbantartási feladatairól szóló beszámolójáról 

és pótlólagos költségvetési forrás biztosításáról való döntésről 

 

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

CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abokom Nonprofit Kft. első féléves takarítási 

és karbantartási beszámolóját megismerte. 

 

2. A pótlólagos költségvetési forrás biztosításáról a Képviselő-testület a júliusi rendkívüli Képviselő-

testületi ülésen dönt.  

 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Gazdasági Osztály 

 Titkárság 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Valamennyi osztályvezető 

 Abokom Nonprofit Kft. 

 

- - - 

 

3/ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzatának a Képviselő-testület és 

szervei Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

21/2007. (VI.29.) számú rendeletének módosítása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte dr. Balogh Pál jegyzőt az előterjesztés tartalmának 

kiegészítésére, pontosítására. 

 

dr. Balogh Pál: Ismertette azokat a Bizottsági viták során tett észrevételek alapján elvégzett 

módosításokat, amelyeket okszerűnek és jogszabályszerűnek tartottak.  

 

Kovács László visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 9 fő.  
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy a módosító rendelet-tervezeten végighaladva minden 

egyes pontot külön tárgyaljon és szavazzon a Képviselő-testület.  

 

Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító rendelet-tervezet 1. §-ának 

elfogadásáról. 

 

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

módosító rendelet-tervezet 1. §-át elfogadta. 

 

Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító rendelet-tervezet 2.§-ának elfogadásáról. 

 

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

módosító rendelet-tervezet 2. §-át elfogadta.  

 

Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító rendelet-tervezet 3.§-ának elfogadásáról. 

 

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

módosító rendelet-tervezet 3. §-át elfogadta.  

 

Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító rendelet-tervezet 4.§ (1) bekezdésének 

elfogadásáról. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, úgy ítéli meg, jogbiztonság szempontjából jó gondolat, ha a rendeletek két 

fordulóban kerülnek elfogadásra, viszont tartalommal kell megtölteni.  

 

dr. Balogh Pál: Elmondta, azért tette ezt a javaslatot, mert előfordult, hogy két fordulóban tárgyalt 

rendeletmódosítás, alkotás során a második fordulónál jöttek elő tömegesen olyan módosító javaslatok az 

ülésen, amelynek már nem voltak kezelhetőek. Továbbra is a két fordulós tárgyalást támogatja a 

rendeletek alkotása során.  

 

Kocsiné Tóth Valéria: Egyetértett azzal, hogy ne hozzanak olyan rendeletet, amelyek nincsenek 

áttekintve, viszont vita során születnek jó módosító javaslatok, csak a második körben ne lehessen 

javaslatot tenni, csak előző munkanap 12 óráig.  

 

dr. Balogh Pál: Elmondta, ragaszkodik az eredeti javaslathoz.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító 

rendelet-tervezet 4.§ (1) bekezdésének elfogadásáról. 

 

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

módosító rendelet-tervezet 4. § (1) bekezdését elfogadta.  

 

Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító rendelet-tervezet 4.§ (2) bekezdésének 

elfogadásáról. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Sérelmezte, hogy a Képviselő-testületi tagok a Bizottságok döntéseiről a napirend 

tárgyalása közben értesülnek, így a felkészülés nem lehet megfelelő.  

 

dr. Balogh Pál: Kérte a Bizottsági elnököket, hogy szíveskedjenek időt szakítani arra, hogy nézzék át, 

egyeztessenek az elkészült Bizottsági határozatokról.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, nem ragaszkodik az időkorlát bevezetéséhez.  
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Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító rendelet-tervezet 4.§ (2) bekezdésének 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 1 igen és 5 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a 

módosító rendelet-tervezet 4.§ (2) bekezdését nem fogadta el.  

 

Fekete Tibor: Elmondta, nem támogatja az időkorlát bevezetését, mert vannak olyan előzmények, 

amelyek jó ha a döntés meghozatala előtt ismertté válnak a képviselők előtt.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a Pénzügyi Bizottság javaslatát, amely szerint a rendelet 

tervezetben a „megvonhatja” szó helyett a „megvonja” szó kerüljön elfogadásra.  

 

Parti Mihály: Javasolta, hogy az eredeti szövegrész kerüljön elfogadásra.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító rendelet-tervezet 4.§ (3) bekezdésének 

elfogadásáról, a tárgytól való eltérés vonatkozásában. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 5 igen és 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a 

módosító rendelet-tervezet 4.§ (3) bekezdését elfogadta.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte dr. Balogh Pál jegyzőtől, hogy abban az esetben, amikor a magát kizáró 

képviselő az üléstermet is elhagyja, akkor lehet-e a kizárt képviselőt határozatképesség szempontjából 

jelenlévőnek tekinteni? 

 

dr. Balogh Pál: az Mötv. vonatkozó rendelkezése alapján a kizárt képviselőt határozatképesség 

szempontjából jelen lévőnek kell tekinteni, akkor is, ha az üléstermet elhagyta.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító rendelet-tervezet 5.§ -ának 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 

módosító rendelet-tervezet 5. §-át elfogadta.  

 

Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító rendelet-tervezet 6.§ -ának 

elfogadásáról. 

 

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

módosító rendelet-tervezet 6. §-át elfogadta.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javaslata, hogy a hiányzás jelzése sms formájában a polgármester 

telefonjára érkezzen. Az előzetes jelzést minden esetben írásban kell megtenni.  

 

Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító rendelet-tervezet 7.§ (1) bekezdésének 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 5 igen és 4 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

módosító rendelet-tervezet 7. § (1) bekezdését elfogadta.  
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Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító rendelet-tervezet 7.§ (2) bekezdésének 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a 

módosító rendelet-tervezet 7. § (2) bekezdését elfogadta.  

 

Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító rendelet-tervezet 8.§ (1) bekezdésének 

elfogadásáról. 

 

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

módosító rendelet-tervezet 8. § (1) bekezdését elfogadta.  

 

Kérte a rendelet-tervezet 9. §-át tárgytalannak tekinteni, azt visszavonta. 

 

Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító rendelet-tervezet 10.§-ának 

elfogadásáról. 

 

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

módosító rendelet-tervezet 10. §-át elfogadta.  

 

Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító rendelet-tervezet 11.§-ának 

elfogadásáról. 

 

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

módosító rendelet-tervezet 11. §-át elfogadta.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy a rendelet-tervezet 12.§-ának (2) bekezdésének b), c), pontját 

támogatja, az a) pontot nem.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak Dr. Egedy Zsolt módosító 

javaslatáról, amely szerint az átszervezés kerüljön ki az a) pontból. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 5 igen és 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett a 

módosító javaslatot elfogadta.  

 

Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító rendelet-tervezet 12.§-ának 

elfogadásáról. 

 

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

módosító rendelet-tervezet 12. §-át elfogadta.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy az új törvény hogyan szabályozza a 6 hónapot követő egyidejű 

betöltettlenséget, tartós akadályoztatást? 

 

dr. Balogh Pál: Ha 6 hónapig a polgármester nem gondoskodik jegyző kinevezéséről, lehetősége van a 

Kormányhivatalnak, hogy más hivatalban lévő jegyzőt kirendeljen, az előterjesztés azonban a 6 hónapon 

belüli egyidejű betöltettlenségről, tartós akadályoztatásról szól.  

 

Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító rendelet-tervezet 13.§-ának 

elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a 

módosító rendelet-tervezet 13. §-át elfogadta.  

 

Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító rendelet-tervezet 14.§-ának 

elfogadásáról. 

 

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

módosító rendelet-tervezet 14. §-át elfogadta.  

 

Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító rendelet-tervezet 15.§-ának 

elfogadásáról. 

 

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

módosító rendelet-tervezet 15. §-át elfogadta.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 

rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 

Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendeletének módosításáról 

 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) és d) pontjában, és (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatokról 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 

 

 

(1) Az SZMSZ 1.§ (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi bekezdések lépnek: 

  

 

„ (1) Abony Város Önkormányzata ellátja a törvényben előírt kötelező és önként vállalt helyi 

önkormányzati feladatokat. 

  

 (2) A helyi önkormányzat – a választott helyi képviselő-testület által, vagy helyi 

népszavazás döntésével – önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, 

amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyek 

megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és 

hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön 

források terhére lehetséges.” 

 

2.§ 
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(1) Az SZMSZ 7. § (2), (3) és (4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 

„(2) A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni: 

a.)  a települési képviselők ¼-nek, 

b.)  a képviselő-testület bármely bizottságának,  

c.)  a kormányhivatal vezetőjének indítványára.” 

 

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti indítványt írásban, szükséges aláírásokkal ellátva 

a polgármesternél kell előterjeszteni. Az indítványhoz mellékelni kell a javasolt napirendi 

pont(ok) előterjesztésé(i)t, amelyeknek meg kell felelniük az e rendeletben támasztott 

követelményeknek. 

 

(4) A polgármester köteles a (2) bekezdés szerint indítványozott rendkívüli ülést 15 napon 

belüli időpontra összehívni, lehetőleg az előterjesztésben javasolt időpontra.” 

 

3.§ 

 

 

(1) Az SZMSZ 8. § (3) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

      „ a) zárt ülést tart: önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági és kitüntetési ügy 

tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás 

esetén, továbbá az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, 

illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, és állásfoglalást igénylő személyi ügy 

tárgyalásakor” 

 

 

4.§ 

 

(1) Az SZMSZ 16. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ (6) A javaslathoz bármely települési képviselő, vagy bizottság módosító indítványt, 

napirendi javaslatot terjeszthet elő azzal, hogy a rendelet-tervezethez módosító indítványt 

írásban, az ülés napját megelőző munkanap 12:00 óráig lehet benyújtani a 

polgármesterhez. A Képviselő-testületi ülésen kizárólag a rendelet-tervezet szövegében 

mutatkozó koherencia zavarok és jogszabályi ütközések megszüntetése érdekében 

terjeszthető elő módosító indítvány.” 

 

(2) Az SZMSZ 16. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(20) A napirend előtti felszólalások során a képviselő-testület tagjai egy alkalommal 

legfeljebb 5 perc időtartamban tehetik meg hozzászólásukat.”  

 

(3) Az SZMSZ 16. §-a az alábbi (21) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(21) Az idő túllépése vagy a tárgytól való eltérés miatt a polgármester megvonhatja a szót a 

képviselőtől.” 

 

5.§ 

 

(1) Az SZMSZ 20. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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 „(2) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli 

hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes 

érintettséget. A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére, vagy bármely képviselő 

javaslatára a képviselő-testület vita nélkül köteles dönteni. A kizárt képviselőt a 

határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.” 

 

(2) Az SZMSZ 20. § (4) b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„b) a képviselő-testület és szervei szervezetének és működésének meghatározásához, 

továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás, fegyelmi 

eljárás során hozott határozathozatalhoz.” 

 

(3) Az SZMSZ 20. § (4) bekezdése az alábbi pontokkal egészül ki: 

 

„l) a képviselő-testületi tag döntéshozatalból való kizárásához, az összeférhetetlenség, 

valamint méltatlanság megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való 

döntéshez, 

m) egyéb jogszabályokban meghatározott esetekben” 

 

6.§ 

 

(1) Az SZMSZ 22. § (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 

  

 „(3) Név szerinti szavazást kell tartani közbeszerzési eljárásban való testületi döntéshozatal 

során, ha azt egyéb jogszabály előírja, továbbá az önkormányzati képviselők egynegyedének 

indítványára. Név szerinti szavazás elrendelését a polgármester, az alpolgármester, és bármely 

képviselő kezdeményezheti. Ugyanazon döntési javaslat esetében egy alkalommal lehet név 

szerinti szavazást javasolni.  

 

7. § 

 

(1) Az SZMSZ 22/A. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„ (2) A hiányzás jellegének igazolt, vagy igazolatlan minősítése a polgármester feladata. A 

polgármester köteles igazolatlan távollétnek minősíteni azt az 1.A. § 2. b)-c) pont szerinti 

távollétet is, amelyet az érintett képviselő a mulasztásra okot adó körülményről való 

tudomásszerzését követő két munkanapon belül előzetesen jelezni elmulasztott. Az előzetes 

jelzést írásban, a polgármester telefonjára SMS-ben, vagy az abony@abony.hu e-mail címre 

küldött elektronikus levélben kell megtenni. ” 

 

(2) Az SZMSZ 22/A. paragrafusa az alábbi  új harmadik bekezdéssel egészül ki:  

 

„ (3) Amennyiben a képviselő-testületi tag nem tesz eleget a 20.§ (2)bekezdésében foglalt 

bejelentési kötelezettségének, az érintett képviselőt a következő 6 hónapban a képviselői 

minőségében megillető tiszteletdíjának a 75-75 %-a illeti meg.” 

 

8.§  

 

(1)  Az SZMSZ 29. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) A képviselő jogállását az Alaptörvény az Mötv. és a helyi önkormányzati képviselők 

jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény rendelkezései határozzák meg. A 

települési képviselők jogai és kötelességei azonosak.” 

mailto:abony@abony.hu
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9.§ 

 

(1) Az SZMSZ 36. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) A Bizottság ülésének összehívására, működésére, nyilvánosságára, határozatképességére 

és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a bizottság tagjainak kizárására, a 

bizottság üléséről készült jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat 

kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kizárásról a bizottság dönt, továbbá a 

jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá. A jegyző tizenöt napon belül köteles a 

jegyzőkönyvet megküldeni a kormányhivatalnak. 

 

(2)  Az SZMSZ 36. § (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(4) A bizottságot a képviselő-testület határozatára, a bizottsági tagok egynegyedének, 

indítványára, vagy más bizottság határozatában foglalt indítványra a megjelölt határidőre 

össze kell hívni. A polgármester indítványára történő összehívás esetén a bizottságot az 

indítvány kézhezvételétől számított nyolc napon belüli időpontra kell összehívni.” 

 

10. § 

 

(1) Az SZMSZ 36/A. § (4) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 

 

„(4)  A hiányzás jellegének igazolt, vagy igazolatlan minősítése a bizottsági tagok tekintetében 

az elnök, az elnök tekintetében a polgármester feladata. Az elnök, illetve a polgármester köteles 

igazolatlan távollétnek minősíteni azt az 1.A. § 2. b)-c) pont szerinti távollétet is, amelyet az 

érintett képviselő a mulasztásra okot adó körülményről való tudomásszerzését követő két 

munkanapon belül előzetesen jelezni elmulasztott. Az előzetes jelzést írásban, a polgármester 

telefonjára SMS-ben, vagy az abony@abony.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben kell 

megtenni. ” 

 

(2) Az SZMSZ 36/A.§ kiegészül az alábbi ötödik bekezdéssel: 

 

„(5) Ha a bizottsági tag nem tesz eleget a 20. § (2) bekezdésben meghatározott bejelentési 

kötelezettségének, az érintett tagot a bizottsági tagságával összefüggő tiszteletdíjának a 75-75 

%-a illeti meg átruházott hatáskörben való döntés esetén a következő 6 hónapban, egyéb 

döntés esetén a következő 3 hónapban.”  

 

11. § 

 

(1) Az SZMSZ 38. § (5) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 

 

„ (5) Amennyiben a Képviselő-testület- határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya 

miatt- két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a 

polgármester - a Mötv. 42.§-ban meghatározott ügyek kivételével- döntést hozhat. A 

polgármester a döntésről a Képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.” 

 

(2) Az SZMSZ 38. § kiegészül továbbá a következő hatodik és hetedik bekezdéssel: 

 

„(6) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Mötv 42. §-ban 

meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, 

mailto:abony@abony.hu
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halaszthatatlan a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó következő önkormányzati 

ügyekben:  

 

a.) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (3) (4) bekezdései szerinti, 

az önkormányzat által működtetett oktatási intézmények feladatának megváltoztatásával 

és nevének megállapításával kapcsolatos véleményezés, 

b.) Önkormányzati támogató vélemény adása pályázat benyújtásához, beruházás 

megvalósításához, amennyiben nem igényel önkormányzati forrást. 

c.) Válasz adása előzetes vitarendezési eljárásban (Kbt. 79. § (3) bek.) 

 

 

 (7) A polgármester részletes feladat és hatáskörét a jogszabályok és a Képviselő-testület 

döntései határozzák meg.” 

 

12. § 

 

(1) Az SZMSZ 41. § paragrafusa kiegészül az alábbi bekezdéssel: 

  

„(5) A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk 

esetére a jegyzői feladatokat, legfeljebb hat hónap időtartamra - amennyiben a jegyzői 

képesítésre vonatkozó szabályoknak megfelel - a polgármesteri hivatal Titkárságának 

megbízott vezetője látja el.” 

 

13. § 

 

Az SZMSZ 24. § (2), 28. § (3), 36. § (11) bekezdésében, a 2. számú melléklet 1.2.3.2 és 1.3 

pontjában „Jegyzői Titkárság” elnevezés helyébe „Titkárság” kerül. 

 

14. § 

 

Az SZMSZ 4. számú mellékletének helyébe az e rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

 

 

Záró rendelkezések 

 

15. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti az SZMSZ 27. § (3) bekezdés h) pontja. 

 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i ülésén. 

 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                                          Dr. Balogh Pál 

            polgármester                                                                              jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2013. június 28. 
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  Dr. Balogh Pál 

                                                                                                                jegyző 

 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

- - - 

 

4/ Napirendi pont tárgya: Az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú 

helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 

14/2007. (IV.12) sz. rendelet módosítása 

 

Fekete Tibor: Kérte, hogy az előző napirendhez kapcsolódóan az összefésülést követően az SZMSZ 

egységes szerkezetéből a Képviselők kaphassanak egy-egy példányt, akár elektronikus formában.  

 

Kovács László: Kérte, hogy készüljön a képviselők részére egy lista, arra vonatkozóan, hogy mely 

feladatkörök név szerint kihez tartoznak, adott esetben ki az illetékes ügyintéző.  

 

dr. Balogh Pál: Tájékoztató jelleggel elkészül a lista.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte dr. Balogh Pál jegyzőt az előterjesztés tartalmának ismertetésére.  

 

dr. Balogh Pál: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 

rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete 

 

Az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint 

elidegenítésükről szóló 14/2007. (IV.12) számú rendelet módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, illetve 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. 

pontban, illetve a 42. § 1. pontban foglaltak alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint 

elidegenítésükről szóló 14/2007. (IV.12) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § a következő 

bekezdése a következőre módosul: 

 

„(1) Abony Város Képviselő-testületét megilleti és terheli a bérbeadói jogok és kötelezettségek 

összessége, melyet saját maga, vagy - átruházott hatáskörben - a Pénzügyi Bizottság illetve a 

polgármester e rendeletben szabályozott módon gyakorolja.” 
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(2) A rendelet 2.§.(3) a következőkre módosul: 

 

„(3) A bérbeadói jogokat (továbbiakban vagyongazdálkodási jogkör) a helyiség éves bérleti díjának, 

ennek hiányában forgalmi értéke 15%-ának figyelembevételével:  

- 500 ezer forintig a polgármester 

- 500 ezer Ft–tól 2 millió Ft-ig a Pénzügyi Bizottság 

- 2 millió Ft felett a Képviselő-testület gyakorolja.” 

 

2. § 

 

(1) A Rendelet 3. § (3) (4) bekezdése helyébe a következő lép: 

 

„(3) Bérbeadásról vagyongazdálkodási jogkör gyakorlója dönt, és meghatározza az üzlethelyiség 

versenytárgyalás során alkalmazandó minimális bérleti díját.” 

 

„(4) A lakástörvény 38. § (1) bekezdése szerinti megállapodás során a vagyongazdálkodási jogkör 

gyakorlója dönt.” 

 

(2) A Rendelet 3. § (6) a következőkre módosul: 

 

„(6) Üzlethelyiség ingyenes vagy jelképes ellenértékű használatba adására az Abony Város vagyonáról és 

a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) önkormányzati rendelet 21. §-

ában rögzített szabályok az irányadók A döntésben rendelkezni kell az üzemeltetési és fenntartási 

költségek viseléséről is. Üzlethelyiség ingyenes vagy jelképes ellenértékű használatba adásakor az 

üzlethelyiség forgalmi értéke az államháztartásról szóló törvény szerinti értékhatárt nem haladhatja 

meg.„ 

 

 

3. § 

 

A Rendelet 3. § a következő bekezdéssel egészül ki: 

 

„(7) Az (3) - (4) bekezdésbe nem tartozó – nem lakás célú helyiséget érintő - egyéb tulajdonosi 

nyilatkozatot értékhatártól függetlenül a polgármester teszi meg.” 

 

 

4. § 

 

(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő lép: 

 

„(1) A bérlő bérleti jogát a vagyongazdálkodási jogkör gyakorlójának előzetes hozzájárulásával másra 

átruházhatja, vagy elcserélheti. Az erre vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. „ 

 

(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő lép: 

 

„(2) A hozzájárulást, ha a bérleti jogot alapító szerződés ettől eltérően nem rendelkezik, abban az 

esetben lehet megadni, ha: 

- a bérleti jog átadójának és az átvevőjének bérleti díj, adó- és köztartozása, illetve közüzemi tartozása 

nincs,  

- az új bérlő elfogadja a bérbeadó új szerződéses feltételeit, 

- a régi, vagy az új bérlő tevékenysége folytatása ellen hatósági eljárás nincs folyamatban,  
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- az üzlethelyiségben folytatni kívánt tevékenység nem ütközik jogszabályi előírásba, szakhatósági 

állásfoglalásba, 

- az új bérlő hasznosítási elképzelése megegyezik az üzlethelyiség eredeti, szerződés szerinti 

hasznosítási céljával,  

- a bérlő a bérleti jog eladására kötött szerződésben meghatározott eladási ár - csere esetén az 

értékkülönbözet - 75 %-ának a bérbeadó részére való megfizetését vállalja.” 

 

 

Záró rendelkezések 

 

5. § 

 

E rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba. 

 

 

 

Kelt: Abony Város Képviselő-testületének 2013. június 27-i ülésén 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit   dr. Balogh Pál 

         polgármester                                                jegyző 

 

Kihirdetve: 2013. június 28. 

 

  dr. Balogh Pál 

  jegyző 

 

- - - 

 

5/ Napirendi pont tárgya: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

6/2003. (V.16.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról. 

 

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

rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete 

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2003. 

(V.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontja, továbbá 
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hulladékról szóló CLXXXV. törvény a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el:  

 

 1. § 

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2003. (V.16.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) 3. § 16. pontja helyébe a következő lép: 

 

„16. közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak 

fizetendő, a mindenkori vonatkozó jogszabályban meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan 

megállapított díj.” 

 

 

2. § 

 

Az ÖR. 4. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő lép: 

„d) a mindenkori díjfizetési kötelezettséget megállapító – miniszteri – rendeletben nem szabályozott 

díjfizetési rend megállapítása” 

 

3.§ 

 

Az ÖR 15. § (8) bekezdés helyébe a következő lép: 

 

„(8) A gyűjtő szigetek Abony város következő pontjain kerültek kialakításra: 

 

1. Cserép út – Gaál M. út kereszteződése 

2. Damjanich J. út – Kazinczy F. út kereszteződése  

3. Nagykőrösi út – Bocskai út kereszteződése  

4. Szelei út – Szemere B. út kereszteződése  

5. Batthyány L. út – Móra F. út kereszteződése  

6. Mikes K. út (volt játszótér előtti terület)  

7. Tószegi út (Szivárvány Óvoda előtti parkoló)  

8. Ceglédi út - Bicskei út kereszteződése  

9. Baross G. út – Tamás Á. út kereszteződés 

10. János út - Kécskei út kereszteződés” 

 

 

4. § 

 

Az ÖR 17. § (12) bekezdés helyébe a következő lép: 

„(12) A mindenkori jogszabályok szerint megállapított közszolgáltatási díjat kell figyelemben 

venni a jelen rendelet 8.§ (7) és (8), (9) valamint a 16.§ (6) bekezdése szerinti többletszolgáltatás 

teljesítése esetén is.” 

 

5. § 

 

Az ÖR 17. § (16) bekezdés helyébe a következő lép: 

„(16) A kedvezmény kérelemre adható. Az eljárás, valamint a szociális rászorultság vizsgálata 

Abony Város Önkormányzata szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló rendelet 

figyelembevételével történik. A kérelmet Abonyi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális 

Osztályán lehet előterjeszteni.” 
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6. § 

 

Az ÖR 21. § (1) bekezdés helyébe a következő lép: 

 

„(1) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a 

Szolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk 

alapján a Szolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és 

összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a 

hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő 

elhelyezéséről. A vonatkozó díjtételeket a Szolgáltató a mindenkori vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően állapítja meg.” 

 

 

7. § 

 

Az ÖR 1. melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

 

Záró rendelkezés 

 

8. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti az ÖR 17. § (1), (2), (3), (13) bekezdése és 18. §-a. 

 

 

Kelt: Abony Város Képviselő-testületének 2013. június 27-i ülésén 

 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit   dr. Balogh Pál 

         polgármester                                                jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 2013. június 28. 

 

 

  dr. Balogh Pál 

  jegyző 

 

 

 

21/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete 

 

 

 

 

(1) Abony város közigazgatási területén, Szolgáltató által rendszeresített települési szilárd 

hulladékgyűjtő edényzetek 

 

a)  60 literes hulladékgyűjtő edény 
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b)  120 literes hulladékgyűjtő edény  

c) 110 literes emblémával ellátott hulladékgyűjtő zsák 

d) 1100 literes hulladékgyűjtő konténer 

 

 

(2) Az ártalmatlanító helyre csak a rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglalt települési szilárd hulladék 

helyezhető el. 

 

- - - 

 

6/ Napirendi pont tárgya: Az Abonyi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának 

módosítására 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, a Felügyelő Bizottság 

2014. május 31-ig kerüljön meghosszabbításra, változatlan tagokkal.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

162/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az önkormányzat 

tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 14/2007. (IV. 

12.) sz. rendeletben foglaltakat, az alábbi határozatot hozza. 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti alapítói 

határozatot az Abonyi Városfejlesztő Kft. Alapító Okiratának módosításáról és az egységes 

szerkezetbe foglalt Abonyi Városfejlesztő Kft. Alapító Okiratát jóváhagyja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri ifj. Dr. Tóta Áron ügyvédet az Abonyi 

Városfejlesztő Kft. Alapító Okirat módosítása szerinti cégbírósági átvezetés megtételére. 

 

3.  Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az alapító 

okirat és az alapítói határozat aláírására. 

 

 

Határidő: 2013. március 28.  

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 
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 Ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd 

 Abonyi Városfejlesztő Kft. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

- - - 

 

7/ Napirendi pont tárgya: Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése 

tárgyú projekt közbeszerzői feladatainak ellátására cég 

megbízása és Ad-Hoc Bizottság felállítása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Ismertette a kiosztásra került 

módosított határozati javaslatot. Elmondta, a legkedvezőbb ajánlatot a Kár-Mentor Bt. adta, nem célszerű 

megbontani a közbeszerzéseket, mivel az összeg mind a négy pályázatot tartalmazza. Két Bizottságba 

Sulyok Istvánt, a pályázatíró cég mérnökét javasolt bevenni, mint külsőst. Javasolta a projektmenedzseri 

feladatok teljes körű ellátásával kapcsolatos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó Bíráló Bizottság 

tagjaként Jánosi Lászlót is megjelölni.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított határozati javaslat 1. pontjának 

elfogadásáról. 

 

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

módosított határozati javaslatot 1. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított határozati javaslat 2. pontjának 

elfogadásáról. 

 

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

módosított határozati javaslatot 2. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított határozati javaslat 4. pontjának 

elfogadásáról. 

 

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

módosított határozati javaslatot 4. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított határozati javaslat 6. pontjának 

elfogadásáról. 

 

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

módosított határozati javaslatot 6. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított határozati javaslat 7. pontjának 

elfogadásáról. 

 

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

módosított határozati javaslatot 7. pontját egyhangúlag elfogadta. 
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Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított határozati javaslat 3. és 5. pontjának 

elfogadásáról. 

 

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

módosított határozati javaslatot 3. és 5. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

módosított határozati egyhangúlag elfogadta és a következő határozatot hozta.: 

 

163/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt közbeszerzői 

feladatainak ellátására cég megbízásáról és Ad-Hoc Bizottság felállításáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény 22. § (3-4.) bekezdéseire is figyelemmel az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Abony Város szennyvíztisztító telepének 

korszerűsítése” tárgyú projekt közbeszerzői feladatainak ellátására a KÁR-MENTOR Bt-t bízza 

meg. A megbízási díja 4.500.000 Ft + Áfa, azaz 5.715.000 Ft, melynek fedezete az Abony Város 

Önkormányzat Két Torony kötvény terhére biztosítja. 
 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1 db új kétkaros konténerszállító gépjármű és 

1 db 5 m
3
-es nyitott konténer beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó – 

bíráló bizottsági - feladatok ellátásával  

m e g b í z z a 

Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadót 

……………………………..„projektmenedzser felelős képviselője”, 

Sulyok Istvánt, a Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tervezőjét 

dr . Balogh Pál jegyzőt 

 

A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság elnökének Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadót választja meg. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1 db új kétkaros konténerszállító gépjármű és 

1 db 5 m
3
-es nyitott konténer beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó – 

bíráló bizottsági - feladatok ellátására megbízott külsős szakember, Sulyok István tervező részére 

a Képviselő-testület 50.000,- Ft megbízási díjat állapít meg. A megbízási díj fedezete az Abony 

Város Önkormányzat Két Torony kötvény terhére. biztosítja. 

4. Az „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv 

szerinti kivitelezési feladataival kapcsolatos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó – bíráló 

bizottsági - feladatok ellátásával  

m e g b í z z a 

Tóth Róbert közbeszerzési szakértőt 

……………………………..„projektmenedzser felelős képviselője”, 

Sulyok Istvánt, a Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tervezőjét 

dr . Balogh Pál jegyzőt 

 

A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság elnökének Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadót választja meg. 
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5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város szennyvíztisztító telepének 

korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladataival kapcsolatos 

közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó – bíráló bizottsági - feladatok ellátására megbízott külsős 

szakember, Sulyok István tervező részére a Képviselő-testület 50.000,- Ft megbízási díjat állapít 

meg. A megbízási díj fedezete az Abony Város Önkormányzat Két Torony kötvény terhére. 

biztosítja. 

 

6. Az „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című pályázat megvalósításával 

kapcsolatos „FIDIC mérnöki feladatok teljes körű ellátása kapcsolatos közbeszerzési eljáráshoz 

kapcsolódó – bíráló bizottsági - feladatok ellátásával  

m e g b í z z a 

Tóth Róbert közbeszerzési szakértőt 

……………………………..„projektmenedzser felelős képviselője”, 

dr . Balogh Pál jegyző 

 

A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság elnökének Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadót választja meg. 

 

7. Az Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című pályázat megvalósításával 

kapcsolatos „Projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátásával” kapcsolatos közbeszerzési 

eljáráshoz kapcsolódó – bíráló bizottsági - feladatok ellátásával  

m e g b í z z a 

Tóth Róbert közbeszerzési szakértőt 

Jánosi Lászlót, az Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatóját 

dr . Balogh Pál jegyzőt 

 

A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság elnökének Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadót választja meg. 

 

8. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármestert a határozatnak megfelelő szerződések aláírására és a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Abonyi Városfejlesztő Kft. 

 Ajánlattevők 

 

- - - 

 

8/ Napirendi pont tárgya: ÁROP-3.A.2-2013-Szervezetfejlesztés a Közép-

magyarországi Régióban lévő önkormányzatok 

számára pályázat benyújtása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte dr. Balogh Pál jegyző urat az előterjesztés ismertetésére.  
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dr. Balogh Pál: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, öt helyről került bekérésre pályázatírási 

ajánlat, amelyek kiosztásra kerültek. Ezek között vannak olyan ajánlatok, amelyek sikerdíjas ajánlatok, 

véleménye szerint ezeket az ajánlatokat célszerű figyelmen kívül hagyni. Javaslata a maradt két 

ajánlattevő közötti választás.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, mivel a tanácsadási díj is elszámolható a pályázatban, így 

három ajánlattevő kerülhet szóba. Az Enrawell Kft. megbízását javasolta.  

 

dr. Balogh Pál: Amennyiben a tanácsadási díj teljes egészében elszámolható, akkor az előterjesztésben 

szereplő javaslatot felül kell, hogy írja.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

164/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ÁROP-3.A.2-2013-Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi Régióban lévő önkormányzatok 

számára pályázat benyújtásáról 

 

I. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az ÁROP-3.A.2-

2013-Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi Régióban lévő önkormányzatok 

számára című pályázati felhívásra. 

2. A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a pályázattal kapcsolatos munkálatok 

elvégzésére, a szükséges dokumentumok aláírására és nyilatkozatok megtételére. 

II.  

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete  az ÁROP-3.A.2-2013-

Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi Régióban lévő önkormányzatok számára 

című pályázat elkészítésével, és a pályázat sikere esetén a projektmenedzseri feladatok 

ellátásával az Enrawell Kft. céget bízza meg. A pályázat elkészítésének fedezete 

80.000 Ft + ÁFA összegben Abony Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

730259/32 városi tevékenység 55314 szakmai szolgáltatások előirányzat soron 

biztosított. A projektmenedzseri feladatok fedezete a pályázat keretében biztosított. 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

határozatnak megfelelő pályázat elkészítésére vonatkozó megbízási szerződés 

aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    dr. Balogh Pál jegyző 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesülnek:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

  Valamennyi Osztály 
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- - - 

9/ Napirendi pont tárgya: Jelentés az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások 

bérleti díj hátralékának ledolgozási lehetőségére 

vonatkozó koncepció kidolgozásáról 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. A szociális építőtábor példája lehetne 

a be nem fizetett bérleti díj ledolgoztatására a hátralékosokkal. A kidolgozott sémát lehetne adoptálni az 

abonyi viszonyokra.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Köszönetét fejezte ki a Hivatalnak munkájáért. Megköszönte, hogy az illetékes osztály 

utánajárt és megtalálta a kiosztott anyagban szereplő lehetőséget.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

165/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások bérleti díj hátralékának ledolgozási lehetőségére 

vonatkozó koncepció kidolgozásáról szóló jelentésről 

 

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

CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati 

bérlakásokban felhalmozott díjhátralék ledolgozására a Szociális Építőtábor Egyesület által 

kidolgozott módszer helyi adaptációját dolgozza ki és terjessze azt a Képviselő-testület elé 

jóváhagyásra.  

 

Határidő:  a képviselőtestület 2013 szeptember havi munkaterv szerinti ülése 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Településfejlesztési Osztály 

Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

Abokom Nonprofit Kft.  

Értesülnek:Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

 Településfejlesztési Osztály 

 Abokom Nonprofit Kft.  

- - - 

 

10/ Napirendi pont tárgya: Felszabaduló ingatlanok jövőbeni hasznosítása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.  

 

Murvainé Kovács Rita elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 8 fő.  
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Dr. Egedy Zsolt: Ismertette a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatait, amely szerint meg kell 

várni a Művelődési Központ és Zeneiskola átadását és a beköltözést, a Báthory úti ingatlant nem javasolta 

most még a Bizottság elidegenítésre kijelölni. Nem értették, hogyan került a vállalkozói vagyoni körbe ez 

az ingatlan. Javaslata a 2. számú határozati javaslat 1. pontját kiegészíteni, hogy az ingatlan mely 

helyiségei kerülnek a gimnázium és a könyvtár használatába. A Bizottság kérdése, hogy az a határozat, 

amelyben kötelezően kijelölték a Báthory úti ingatlan bizonyos helyiségeit a Hivatal irattárának, hatályon 

kívül van-e helyezve? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A határozat hatályon kívül lett helyezve, amikor a közmunka 

programosok kerültek oda.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, az átminősítés ténye csak és kizárólag egy esetleges elidegenítési eljárásra 

vonatkozik, vagy korlátozza ez mellet az ingatlanban lévő helyiségek bérbeadhatóságát? 

 

dr. Balogh Pál: Elmondta, a Nemzeti Vagyonról szóló törvény egyértelműen rendelkezik arról, hogy az 

Önkormányzati feladatokat ellátó intézmények elhelyezését biztosító épületeket korlátozottan 

forgalomképes vagyoni körbe kell sorolni. A KLIK-kel kötött megállapodás is érinti az ingatlant, azonban 

az ingatlan nincs átminősítve. A bérbeadást nem korlátozza. Az ABOKOM Kft-nek van lehetősége, mint 

működtetőnek a helyiségcsoportok hasznosításából pénzt beszedni.  

 

Kelemen Tibor János elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 7 fő.  

 

Murvainé Kovács Rita visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 8 

fő.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, a Bizottság nem javasolta a Vasút út 118. szám alatti ingatlant bérlakások 

kialakítására, nagy költségvonzattal járna.  

 

Parti Mihály: Javasolta a Vasút út 118. szám alatti ingatlant értékesítésre, amelynek árából tanyákat 

lehetne vásárolni szociális bérlakás céljára.  

 

Kelemen Tibor János visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 9 

fő.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Javasolta, hogy 2013. szeptember havi munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésre készüljön ismételten 

előterjesztés az előterjesztésben szereplő mindhárom ingatlan vonatkozásában.  

 

Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

módosított határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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166/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

felszabaduló ingatlanok jövőbeni hasznosítására 

 

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

CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az Abony Város Önkormányzatának 

Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV. 12.) sz. 

önkormányzati rendelet alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2013. szeptember havi munkaterv szerinti Képviselő-

testületi ülésre készüljön ismételten előterjesztés a jelen előterjesztésben szereplő mindhárom ingatlan 

vonatkozásában. 

 

Határidő:  2013. szeptember havi testületi ülés 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Valamennyi osztályvezető 

 

- - - 

 

11/ Napirendi pont tárgya:  Az Abony Városi Polgárőrség helyiség biztosítás iránti  

kérelmének megtárgyalására 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

167/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abony Városi Polgárőrség helyiség biztosítás iránti kérelmének megtárgyalására 
 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az önkormányzati 

tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 14/2007. (IV. 12.) 

számú önkormányzati rendeletben foglaltakat az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony, Báthory utca 2. szám alatti 37 m² 

alapterületű nem lakás célú helyiséget ingyenesen használatba adja az Abony Városi Polgárőrség 

részére a nem lakás céljára 2013. július 01. napjától – 2014. december 31. napjáig. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyiség használatával kapcsolatban felmerülő 

közüzemi költségek (kizárólag elektromos áram, víz, gáz) megfizetését vállalja. A helyiség 
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használat kapcsán felmerülő közüzemi költségek fedezete Abony Város 2013. évi 

költségvetésének közbiztonsági feladatok támogatása soron biztosított.  

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármestert a Polgárőrség helyiség használatára vonatkozó - a határozat mellékletét képező - 

megállapodás aláírására.  

 

Határidő: 2013. július 10. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Abony Városi Polgárőrség 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

- - - 

 

12/ Napirendi pont tárgya: Az Abonyi KID FC Football Klub kérelmének elbírálása a 

Városi Sportpálya üzemeltetésbe adására 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

168/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abonyi KID FC Football Klub kérelmének elbírálása a Városi Sportpálya üzemeltetésbe 

adásáról  
 

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

CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. §. és az Abony Város Önkormányzatának 

Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV. 12.) 

számú önkormányzati rendeletben foglaltakat az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben egyetért azzal, hogy az Abony, Imre 

utca 4989/1 hrsz. alatt lévő ingatlant a jövőben – versenyeztetés útján kiválasztott személy, vagy 

szervezet üzemeltesse. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület soron következő munkaterv szerinti 

ülésére az 1. pont szerinti versenyeztetési eljárás lebonyolításához szükséges döntéseket készítse 

elő. 
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Határidő:  2013. augusztus 30. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Végrehajtásban közreműködik: 
  Településfejlesztési Osztály 

  Abokom Nonprofit Kft 

Értesül:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

  Parti Mihály alpolgármester 

  dr. Balogh Pál jegyző 

  Valamennyi Osztályvezető 

  Abokom Nonprofit Kft. 

  Városi Sportcsarnok 

  KID FC Football Klub 

 

- - - 

 

13/ Napirendi pont tárgya: Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásra vonatkozó  

 döntéshozatalról 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, amennyiben úgy dönt a 

Képviselő-testület, hogy nem csatlakozik, akkor is egy felhívással fognak élni, hogy azokon a napokon 

aki teheti, gyalogosan és kerékpárral közlekedjen. A Művelődési Ház vállalta, hogy ennek jegyében egy 

rajzpályázatot hirdet, két korcsoportban 3-3 díjat fog kiosztani 5.000 Ft értékben.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a B határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

169/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásra vonatkozó döntéshozatalról 
 

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

évi CLXXXIX. törvény 10. §-ban biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni az Európai Mobilitási 

Héthez. 

 

2. A Képviselő-testület rajzpályázatot kíván meghirdetni a határozatát mellékletét képező 

tartalommal, támogatva az Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozat üzenetét. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri Korbély Csabánét az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és 

Múzeumi Kiállítóhely intézményvezetőjét, hogy a rajzpályázat megfelelő előkészítéséről és 

lebonyolításáról gondoskodjon.  
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Határidő: azonnal 

Felelős: Korbély Csabáné 

Végrehajtásban közreműködik:  
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

Titkárság 

A határozatról értesül:  
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Helyi köznevelési intézmények 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztálya 

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

Intézmények 

 

- - - 

 

14/ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató az óvodaköteles gyermekek óvodai 

beiratkozásáról, az indítható óvodai csoportok 

számának meghatározása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, hogy a létszámtúllépésről 

augusztusban fog dönteni a Képviselő-testület.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

170/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az óvodaköteles gyermekek óvodai beiratkozásáról szóló tájékoztatóról, az indítható óvodai 

csoportok számának meghatározásáról 

 

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

évi CLXXXIX. 10 §-ában, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) d) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót megismerte. 

 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. Dr. Balogh Pál jegyző 

4. Abonyi Gyöngyszemek Óvoda 

5. Abonyi Pingvines Óvoda 

6. Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

 

- - - 
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15/ Napirendi pont tárgya: A Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény, Óvoda és Általános Iskola névváltozásának 

véleményezése 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

171/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola 

névváltozásának véleményezéséről 

 

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

évi CLXXXIX 10. §-ban megállapított jogkörében eljárva, figyelembe véve a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltakat az alábbi határozatot hozta:  

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Montágh Imre Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Óvoda és Általános Iskola elnevezésének Abonyi 

Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola 

elnevezésre történő változtatását.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit 

Végrehajtásban közreműködik:  

Titkárság 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. dr. Balogh Pál jegyző 

4. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerülete 

5. Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola 

 

- - - 

 

16/ Napirendi pont tárgya: Lejárt határidejű határozatok 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

172/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a lejárt határidejű határozatokról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 

2011. évi CLXXXIX. 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: 

 

 44/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely igazgatói állására 

(magasabb vezető) pályázat kiírásáról 

 

 75/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Önkormányzat és az EH-SZER Kft. között kötött közvilágítással kapcsolatos munkák 

elvégzése tárgyú szerződés módosításáról 

 

 88/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Közbeszerzési éves statisztikai összegzés megtárgyalásáról 

 

 98/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Abonyi Karitász Csoport kérelme az Apponyi u. 7. szám alatti önkormányzati ingatlan 

ingyenes használatáról 

 

 Z-111/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások állapotáról és díjfizetéseinek teljesítéséről 

szóló tájékoztató megtárgyalásáról 

 

 115/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának megismeréséről 

 

 117/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. II. negyedéves tevékenységéről szóló szakmai 

beszámoló elfogadásáról 

 

 118/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ABOKOM Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának megismeréséről 

 

 120/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött Társulási Megállapodás módosításának 

elfogadásáról, 1. pontja 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélküli 

hosszabbítását rendeli el az alábbi határozat végrehajtására: 

 

 114/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
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3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását rendeli el az 

alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 40/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról 

Határidő: 2013. július 31. 

 

 Z-109/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú „Lehetőségeink Fő tere – Abony 

Város integrált településközpont fejlesztése” című pályázat „Abony város Közösségi Háza 

– Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ pince gépészet megvalósítása” tervezési 

és kivitelezési munkáinak ellátása tárgyában ajánlati felhívás elfogadására 

 Határidő: a közbeszerzési eljárás vége 

 

 Z-110/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén belül „Információs 

oszlopok, székrendszer pozíciójának változtatását biztosító berendezés beszerzése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás ajánlati felhívás elfogadására 

 Határidő: a közbeszerzési eljárás vége 

 

 119/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására történő pályázat kiírásáról 

 Határidő: a pályázati eljárás vége 

 

- - - 

 

17/ Napirendi pont tárgya: A települési önkormányzatok által fenntartott muzeális 

intézmények szakmai támogatásának 2013. évi 

szabályairól szóló 40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet alapján 

támogatási igény benyújtása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.  

Felhívta a figyelmet, hogy rendkívüli Képviselő-testületi ülés kerül összehívásra július 16-án, valamint 

augusztus 1-jén.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

173/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. 

évi szabályairól szóló 40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet alapján támogatási igény benyújtásáról 

 

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

évi CLXXXIX. törvény 107. §- ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 
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1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 40/2013. (VI.7.) 

EMMI rendelet alapján az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

2740 Abony Vasút út 16. hrsz. 3342 számú ingatlan infrastrukturális fejlesztésére. A projekt 

összköltsége bruttó 6.028.149- Ft, az igényelt támogatás bruttó 3.000.000,- Ft. A fennmaradó 

bruttó 3.028.149 Ft biztosítása nyertes pályázat esetén a Két-Torony Kötvény terhére történik.  

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a 

támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti 

rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - 

használja. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet figyelembevételével a beruházás megvalósításától számított 10 évig nem idegeníti el 

az ingatlant. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy nem áll adósságrendezési 

eljárás alatt és nem rendelkezik lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással. A 

40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet 4.§.-ban meghatározott és az önkormányzat által vállalt 

feladatokra nem részesült költségvetési támogatásban az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapból támogatott regionális operatív programok finanszírozása keretében. 

 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a pályázat 

elkészítésére, benyújtására, az ezzel kapcsolatos dokumentumok aláírására, nyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő:  2013. július 01. 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely  

Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

 

- - - 

 

18/ Napirendi pont tárgya: A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd 

hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati 

Társulása Társulási Megállapodás jogszabályváltozásból 

eredő módosítása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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174/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Szolnok-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának 

Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás jogszabályváltozásból eredő 

módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése alapján a következő határozatot hozza:  

 

1. A Képviselő-testület a Szolnok-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói 

Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának módosítását 

jelen határozat 1. számú mellékletében a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodás jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosítását 

és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének aláírására és a szükséges 

intézkedések megtételére.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  
   Településfejlesztési Osztály 

   Gazdasági Osztály 

Értesülnek:  

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztály 

Szolnok-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói 

Rekultivációjának Önkormányzati Társulása 

 

- - - 

 

19/ Napirendi pont tárgya: Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás társulási 

megállapodásának módosításnak módosításával és a 

társulás megszüntetésével kapcsolatos döntések 

meghozatala 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, az anyag nem készült el, ezért a napirendi pont július 16-án 

kerül megtárgyalásra. 

 

- - - 

 

Egyebek 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Kelemen Tibor János: Kérdezte, van e lehetőség a készülő Piac bejárására, megtekintésére? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Július végére elkészül a piac. Amennyiben lehetséges, a kivitelezővel 

történt egyeztetést követően a következő Képviselő-testületi ülés után megtörténhet a készülő Piac 

bejárása.  
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- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Mivel több napirend és hozzászólás a nyílt ülésen nem volt, így Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármester a nyílt ülést bezárta. 

 

 

 

 

K.m.f 

 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit               Dr. Balogh Pál 

                         polgármester                       jegyző 
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a 19/2013. (VI.28.) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklete 

 

4. melléklet a 21/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI BIZOTTSÁGOK FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI  

1. 

OKTATÁSI, SPORT ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

1.1. Feladatköre: 

Az óvodáról az alap- és középfokú oktatásról és nevelésről való gondoskodás körében, valamint a 

közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység támogatása körében,  a gyermek- és ifjúsági 

feladatokról való gondoskodás körében,  valamint a sportról szóló törvényben meghatározott helyi 

önkormányzati feladatellátás körében a  képviselő-testület döntéseinek előkészítése, e döntések 

végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, döntés a képviselő-testület által hatáskörébe utalt kérdésekben; 

illetve véleményezés a polgármesterre átruházott önkormányzati hatáskörben történő döntésekben a 

képviselő-testület által meghatározott, továbbá a polgármester által igényelt körben. Részvétel a 

közoktatási, a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, és ifjúságpolitikai tevékenységekkel 

kapcsolatos helyi irányítási és ellenőrzési feladatok ellátásában. 

1.2. Saját hatáskörben dönt: 

1.2.1. ügyrendjének megállapításáról; 

1.2.2. a képviselő-testület munkatervéhez igazodóan saját munkaterve elfogadásáról; 

 

1.3 A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben dönt: 

 

1.3.1. alapfokú művészetoktatási térítési díj hozzájárulásáról  

1.3.2. társadalmi szervezetek (sportegyesületek és egyéb civil szervezetek) részére kiírt pályázat 

elbírálásáról  

1.3.3. a nevelési, oktatási intézmény minőségirányítási programjának jóváhagyásáról  

1.3.4. a képviselő-testület által hatáskörébe utalt egyéb ügyekben  

1.3.5. a maximális létszámtúllépés fenntartói engedélyezéséről a nevelési, oktatási intézményekben 

1.3.6. az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely továbbképzési és 

beiskolázási tervének jóváhagyásáról 

1.3.7. az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely munkatervének 

jóváhagyásáról, valamint az éves beszámolójának elfogadásáról 

1.3.8. az alapfokú művészetoktatási intézmények minősítési eljárásáról 

1.3.9. a Pénzügyi Bizottsággal együtt ellenőrzi a nevelési, oktatási intézmények nevelési, illetve 

pedagógiai programját 

1.3.10. a Szociális és Egészségügyi Bizottsággal együtt a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati 

szociális ösztöndíjjal kapcsolatos pályázat odaítéléséről és mértékéről 

1.3.11. a Pénzügyi Bizottsággal együtt a rendezvényterv elfogadásáról. 

 

 

1.4. Előkészíti: 
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1.4.1. feladatkörébe tartozó önkormányzati koncepciókat, stratégiákat, illetőleg rendelet-tervezeteket; 

1.4.2. a képviselő-testület által feladatkörébe utalt előterjesztéseket;  

1.4.3. a feladatkörébe tartozó intézmények, szervezetek részére nyújtandó önkormányzati támogatás 

módjára, költségvetési nagyságrendjére vonatkozó javaslatát a költségvetési koncepció készítésének 

időszakában; 

1.4.4. kezdeményezheti címzetes óvodavezetői, illetve címzetes igazgatói cím adományozását, 

kezdeményezhet továbbá felelősségre vonást, illetve elismerést. 

1.4.5. testvérvárosi kapcsolatok építését. 

1.5.21. a sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 11/2010. (V.03.) 

önkormányzati rendelet alapján a kitüntető címek adományozására beérkezett javaslatokat; 

1.5.23. a közművelődési, könyvtári és múzeumi feladatainak ellátásáról szóló 14/2011. (V. 05.) számú 

képviselő-testületi rendelet alapján az „Abony Közművelődéséért” díj és az „Abony Közoktatásáért” díj 

adományozására beérkezett javaslatokat. 

 

 

 

1.5. A bizottság állásfoglalása szükséges: 

 

1.5.1. a feladatkörét érintő intézmények alapításával, megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatos 

koncepciókhoz, előterjesztésekhez; 

1.5.2. az önkormányzat által fenntartott oktatási, közművelődési intézmények elnevezésére, alapító 

okiratuk elfogadására, módosítására, kiegészítésére vonatkozó előterjesztésekhez; 

1.5.3. az önkormányzat tulajdonában, fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmény tulajdonosi, vagy 

fenntartói jogának - részben vagy egészben - más fenntartónak való átengedéséről szóló előterjesztés-

tervezethez;  

1.5.4. a feladatkörébe tartozó intézmények vezetőinek megbízására, a megbízás visszavonására vonatkozó 

előterjesztésekhez; 

1.5.5. a közoktatási, valamint a folyamatos önkormányzati feladat ellátására irányuló közművelődési 

megállapodások tervezeteihez; 

1.5.6. művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezésére, 

áthelyezésére, lebontására, felújítására vonatkozó előterjesztésekhez; 

1.5.7. a testnevelési és sportfejlesztési célkitűzések és feladatok meghatározására irányuló 

előterjesztéshez; 

1.5.8. a helyi testnevelési és sportfeladatok meghatározására, valamint az önkormányzati sport- szervezet 

fejlesztésére, átszervezésére, megszüntetésére irányuló koncepciókat, tervezeteket, előterjesztéseket; 

1.5.9. a közművelődésről szóló rendelet-tervezethez; 

1.5.10. a közoktatás közfeladatai ellátása körébe tartozó előterjesztésekhez; 

1.5.11. a helyi gyermek és ifjúsági feladatok meghatározására irányuló koncepciókhoz, tervezetekhez, 

előterjesztésekhez; 

1.5.12. a gyermekekkel és ifjúsággal foglalkozó szervezetekkel, a drog (kábítószer, alkohol, dohányzás) 

fogyasztás visszaszorításával kapcsolatos előterjesztésekhez; 

1.5.13. a képviselő-testület munkaterv-tervezetéhez;  

1.5.14. a polgármester, (alpolgármesterek), a jegyző által elébe terjesztett - feladatkörét érintő - 

javaslatokhoz, tervezetekhez; 

1.5.15. a Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás felhasználásáról szóló előterjesztésekhez. 

 

1.6. Véleményezi: 

1.6.1. az önkormányzat gazdasági programja tervezetet, a költségvetési koncepció tervezetét, a 

költségvetési rendelet tervezetét és a végrehajtásról szóló tájékoztatókat, beszámolót;  

1.6.2. a szakmai körében a címzett és céltámogatások igénylésére irányuló előterjesztéseket; 

1.6.3. a gyógytestneveléssel összefüggő előterjesztéseket; 

1.6.4. a diákok foglalkoztatásával kapcsolatos javaslatokat; 
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1.6.5. fiatalok számára civil szervezetek, vagy intézmények által szervezett programok, rendezvények 

támogatásával kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztéseket; 

 

1.7. Figyelemmel kíséri: 
1.7.1. az ifjúság helyzetét. 

 

1.8. Ellenőrzi: 

 

1.8.1. a feladatkörébe tartozó intézmények tevékenységét a képviselő-testület, vagy a polgármester 

felhatalmazása alapján; 

1.8.2. az önkormányzat ellenőrzési tervében történő ütemezés szerint - tanévenként évenként egy 

alkalommal - átfogó beszámolót kérhet az önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények 

vezetőitől az intézmény tevékenységéről; 

1.8.3. az önkormányzat ellenőrzési tervében történő ütemezés alapján értékelheti az önkormányzat 

fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményben a nevelési, illetve pedagógiai program végrehajtását, 

továbbá az intézményben folyó szakmai munka eredményességét, a gyermek- és ifjúságvédelmi 

tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket; 

1.8.5. azon képviselő-testületi döntések végrehajtását, amelyek végrehajtásáért felelős; 

1.8.6. önkormányzati oktatási intézményekben a vallási és világnézeti meggyőződésnek megfelelő 

nevelés és oktatás érvényesülését; 

1.8.7. a feladatkörét érintő rendeletek hatályosulását, javaslatot tesz azok módosítására 

1.8.8. a nevelési, oktatási intézményekben a továbbképzési program és beiskolázási terv, valamint a 

nevelési program, a pedagógiai program illetve a minőségirányítási program összhangját, a 

továbbképzési program és a beiskolázási terv törvényességét, beleértve a költségvetés terhére vonatkozó 

kötelezettségvállalás szabályainak megtartását. 

 

1.9. Egyéb:  
1.9.1. segítséget nyújt a kisebbségi oktatásra irányuló igények felmérésében és az oktatás 

megszervezésében, együttműködik a kisebbségi önkormányzattal; 

1.9.2. ajánlást dolgoz ki a költségvetési koncepció előkészítéséhez, a feladatkörét érintő költségvetési 

forrásokhoz. 

 

1.10. Kapcsolatot tart: 
1.10.1. az önkormányzat oktatási, nevelési, kulturális, művészeti, sport intézményeivel; 

1.10.2. a kulturális hagyományok és értékek ápolása érdekében a művelődésre, társas életre szerveződő 

közösségekkel, szervezetekkel; 

1.10.3. a lakosság művészeti kezdeményezéseinek önszerveződő közösségeivel; 

1.10.4. egyházakkal, karitatív szervezetekkel; 

1.10.5. a gyermek és ifjúsági programokat bonyolító szervezetekkel, intézményekkel.  

 

2. 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

2.1. Feladatköre: 

Az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos képviselő-testületi döntések előkészítésében ajánlásokkal, 

véleményezéssel való közreműködés, az önkormányzat költségvetését rövid és hosszabb távon, illetve 

éves szinten érintő, befolyásoló előerjesztések véleményezése, döntés a képviselő-testület által 

hatáskörébe utalt kérdésekben. 
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Az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzése a képviselő-testület hivatalánál és intézményeinél. 

A településrendezés, a környezet- és természetvédelem, vízrendezés, csatornázás, ivóvízellátás, 

vízgazdálkodás, köztemető-fenntartás, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a közúti közlekedéssel 

összefüggő önkormányzati feladatok ellátásáról való gondoskodás, a helyi tömegközlekedés, köztisztaság 

és a településtisztaság biztosítása megoldásában való részvétel, energiaszolgáltatás, a vásár és 

piactartással, a földrajzi nevek megállapításával, a műemlékvédelemmel, zaj- és rezgésvédelemmel, 

levegőtisztaság védelemmel, a földügyi, az állategészségügyi önkormányzati feladat- és hatáskörök 

ellátásával, valamint a közszolgáltatások körében az önkormányzat részére törvény által kötelezően előírt, 

más jogszabály által biztosított, illetve a képviselő-testület által felvállalt feladatokban, a helyi érdekű 

közügyek megoldásában való részvétel. Városfejlesztési, vállalkozásfejlesztési és munkahely-teremtési 

elképzelések, koncepciók előkészítése, kidolgozása és végrehajtása. Az idegenforgalom, a regionális és 

nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, az Európai Unióhoz való csatlakozásból adódó gazdasági feladatok 

irányítása és koordinálása.  Feladata a város idegenforgalmi koncepciójának, az idegenforgalmi 

információs rendszerének, valamint marketingjének az áttekintése, javaslattétel az idegenforgalom 

fejlesztésének lehetőségeire, irányaira, valamint az idegenforgalom támogatásának formáira. 

Felügyeli a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint az előírásainak betartását, a 

közbeszerzési eljárások lefolytatásának rendjét, a versenyeztetés tisztaságát, az esélyegyenlőség 

biztosítását.  

Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak és vagyoni értékű jogok - különös tekintettel a 

törzsvagyoni körbe tartozó vagyonra - megóvása, fenntartása, működtetése, fejlesztése, használata, 

hasznosítása, megterhelése, más célú hasznosítása, valamint a vállalkozói vagyoni körbe tartozó tulajdon 

hasznosításáról való gondoskodás, az önkormányzati vagyont működtető szervezeti formák 

meghatározása; a forgalomképes vagyon elidegenítése, vállalkozásba való bevitele, valamint vagyontárgy 

vagy vagyonrész megszerzése, az önkormányzati vagyon gyarapodását, és csökkenését befolyásoló, a 

tulajdonost megillető joggyakorlás körében döntés-tervezetek, javaslatok véleményezése, a döntések 

végrehajtásának segítése és ellenőrzése, valamint a képviselő-testület hatásköréből átruházott döntési 

hatáskörök gyakorlása.  

Utca és házszámozással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása. 

 

 

2.2. Saját hatáskörben dönt: 

2.2.1. ügyrendjének megállapításáról; 

2.2.2. a képviselő-testület munkatervéhez igazodóan saját munkaterve elfogadásáról; 

 

2.3. A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben dönt: 

 

2.3.1. ellátja a mindenkor hatályos önkormányzati döntésekben meghatározott feladatokat és dönt a 

képviselő-testület által hatáskörébe utalt kérdésekben; 

2.3.2. a helyi közutakat osztályba sorolja a településrendezési tervek figyelembevételével; 

2.3.3. megállapítja a helyi jelentőségű védett természeti érték, terület rendeltetésének és jelentős mértékű 

megváltoztatása tényét, és a kérelmet a képviselő-testület elé terjeszti; 

2.3.4. a vásárok és piacok nyitvatartási idejéről; 

2.3.5. a közút forgalmi rendjéről, kivéve az átmeneti forgalmi rend módosítást; 

2.3.6. vásárok rendezése, vásárnaptár összeállítása; 
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2.3.7. egyetértés megadásáról a költségvetési szerv vezetője általi vagyonrendeletben meghatározott érték 

alatti nyilvántartási értékű tárgyi eszközökre vonatkozó hasznosítási, selejtezési döntéshez; 

2.3.8. az önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárok között, feltételek szerint a nem 

önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdon, vagy bérleti jogának, illetve használati jogának 

önkormányzati érdekből történő megszerzéséről;  

2.3.9. Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet, és az 

önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 

rendelet alapján bizottsági hatáskörbe utalt ügyekben; 

2.3.10 az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottsággal együtt ellenőrzi a nevelési, oktatási intézmények 

nevelési, illetve pedagógiai programját; 

2.3.11. az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottsággal együtt a rendezvényterv elfogadásáról; 

2.3.12. a homlokzat-felújítási alap létrahozásáról szóló 18/2010. (VIII.02.) önkormányzati rendelet 

alapján a pályázati feltételek meghatározásáról; 

2.3.13. A társadalmi és civil szervezetek támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról, a támogatások 

odaítéléséről. 

2.4. Előkészíti: 

2.4.1. a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek koncepcióját, illetőleg önkormányzati 

döntéstervezeteket a képviselő-testület, illetőleg a bizottság munkatervében ütemezettek szerint; 

2.4.2. ajánlást dolgoz ki a városi költségvetés tervezéséhez a bizottság feladatkörét érintő önkormányzati 

célok megvalósításához szükséges források nagyságrendjére vonatkozóan a költségvetési koncepció 

készítésének időszakában; 

2.4.3. a képviselő-testület által feladatkörébe utalt előterjesztéseket; 

2.4.4. foglalkozatás-növelés elősegítését; 

2.4.5. az utcanévről, a házszámtábláról, valamint a házszámozás szabályairól szóló 28/2003. (XII.17.) 

rendelet alapján az utcaelnevezéssel kapcsolatos feladatokat. 

2.5. A bizottság állásfoglalása szükséges: 

2.5.1. az önkormányzat gazdasági programja tervezetéhez; 

2.5.2. az önkormányzat költségvetési koncepciója tervezetéhez; 

2.5.3. az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályait meghatározó előterjesztéshez; 

2.5.4. a költségvetési rendelet-tervezethez, melynek előkészítési folyamatában részt vesz;  

2.5.5. a költségvetési rendelet-tervezettel együtt a képviselő-testület benyújtandó azon rendelet-

tervezetekhez, amelyek a javasolt előirányzatokat megalapozzák és mindezek módosítására vonatkozó 

előterjesztésekhez;  

2.5.6. az önkormányzati gazdálkodást érintő fejlesztési, működtetési, átszervezési koncepciókhoz, 

tervezetekhez;  

2.5.7. a szociális, gyermekjóléti és munkanélküli ellátással kapcsolatos koncepciókhoz, tervezetekhez;  

2.5.8. a településfejlesztési koncepció és módosításai tervezetéhez; 

2.5.9. minden előterjesztéshez, melynek költségvetési, pénzügyi kihatása van a rendezési terv és annak 

módosításával kapcsolatos előterjesztések kivételével; 

2.5.10. a kötvénykibocsátással, hitelfelvétellel és nyújtással; közalapítvány létrehozásával, 

megszüntetésével, valamint közérdekű kötelezettségvállalással kapcsolatos előterjesztések tervezeteihez; 

2.5.11. az értékpapír vásárlással és értékesítéssel kapcsolatos előterjesztésekhez;  

2.5.12. a képviselő-testület munkaterv-tervezetéhez;  

2.5.13. az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatókhoz és a zárszámadási rendelet-

tervezethez; 

2.5.14. az önkormányzat által alapított gazdasági társaság, közhasznú társaság alapítására, 

megszüntetésére, létesítő okiratának módosítására vonatkozó előterjesztésekhez; 

2.5.15. az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság mérlegéhez, illetve mérleg-

beszámolójához;  
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2.5.16. a polgármester (alpolgármester), jegyző által elébe terjesztett, szakmai körébe tatozó 

tervezetekhez, javaslatokhoz; 

2.5.17. tartalék/ok felhasználásáról szóló előterjesztéshez; 

2.5.18. az átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelet-tervezethez; 

2.5.19. az önkormányzati költségvetési szerv alapításával, átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos 

előterjesztések tervezeteihez, valamint az alapító okirat módosítására vonatkozó előterjesztésekhez, 

amennyiben ezek költségvetési kihatással járnak, vagy vagyont érintő kérdéseket tárgyalnak; 

2.5.20. az önkormányzati vagyont működtető szervezeti formák, intézmények, gazdálkodó szervek 

létesítésével, alapításával, megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatos előterjesztések tervezeteihez;  

2.5.21. az önkormányzat által alapított költségvetési szerv részére gazdasági társaság alapítására, vagy 

abban érdekeltség megszerzésére irányuló engedély megadására vonatkozó előterjesztéshez; 

2.5.22. az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv vállalkozási tevékenységével 

kapcsolatos előterjesztéshez; 

2.5.23. az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodási jogkörének 

meghatározására (módosítására) vonatkozó előterjesztéshez; 

2.5.24. az önkormányzat által létrehozott gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos jogosítványainak 

az önkormányzat képviselő-testület mint alapító általi gyakorlása körébe tartozó előterjesztésekhez a 

személyi kérdések kivételével; 

2.5.25. a helyi adók bevezetésére, mértékének megállapítására (módosítására), hatályon kívül helyezésére 

irányuló rendelet-tervezetekhez; 

2.5.26. a közterület-használati díj mértékének, fizetési módjának megállapítására irányuló rendelet-

tervezethez;  

2.5.27. az önkormányzati árhatósági hatáskörbe tartozó előterjesztésekhez; 

2.5.28. a közoktatási intézmények által kérhető költségtérítés és tandíj megállapításának a szociális alapon 

adható kedvezmények szabályait tartalmazó rendelet-tervezethez;  

2.5.29. a személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjai megállapítására vonatkozó 

előterjesztésekhez; 

2.5.30. az önkormányzat ügykörébe tartozó helyi adók hatékony végrehajtásának, illetőleg 

alkalmazásának elősegítése érdekében az anyagi érdekeltség feltételeit szabályozó rendelet (szabályzat) 

tervezetéhez;  

2.5.31. a fizetési kötelezettség rendezésére irányuló előterjesztéshez; 

2.5.32. a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 14. § (2) bekezdés 

d) pontja hatálya alá tartozó esetben az adósságrendezéssel kapcsolatos előterjesztést, valamint a válság 

költségvetési rendelet-tervezethez; 

2.5.33. a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 29-32. § hatálya alá 

tartozó bírósági eljárással összefüggő képviselő-testületi döntés- tervezetekhez; 

2.5.34. az önkormányzat vagyonát képező egyes vagyontárgyak forgalomképesség szerinti minősítésére, 

átminősítésére vonatkozó előterjesztésekhez; 

2.5.35. azon önkormányzati rendelet tervezetéhez, amely meghatározza azt az értékhatárt amely fölött 

vagyonát értékesíteni, használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni - ha törvény kivételt nem tesz - 

csak nyilvános - indokolt esetben zártkörű - versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet; 

2.5.36. azon önkormányzati rendelet tervezetéhez, amely meghatározza azokat a módokat és eseteket, 

amikor az önkormányzati vagyont ingyenesen átruházni, illetve követeléseiről lemondani lehet; 

2.5.37. az önkormányzat javára történő vagyon felajánlás elfogadására irányuló javaslathoz, melyre az 

önkormányzat jogosult, ha képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére; 

2.5.38. a kormányzati terület- és településfejlesztési célokat szolgáló eszközök igénybevételéről és az 

ehhez kapcsolódó helyi feladatok meghatározásáról szóló előterjesztéshez; 

2.5.39. az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. 

évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó ügyekben keletkezett képviselő-testületi előterjesztésekhez; 

2.5.40. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

hasznosításáról, elidegenítésének szabályairól szóló rendelet tervezetét és módosítását; 



50 

 

2.5.41. a helyi kisebbségi önkormányzat kezdeményezése esetén a jogszabályban meghatározott feladatai 

ellátásához a helyi kisebbségi önkormányzat használatába adandó vagyon (vagyontárgyak és 

pénzeszközök) meghatározására vonatkozó előterjesztéshez; 

2.5.42. a törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyairól való rendelkezés feltételeit szabályozó 

rendelet-tervezetéhez; 

2.5.43. A Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás felhasználásáról szóló előterjesztésekhez; 

2.5.44. a településszerkezeti terv és módosításai tervezetéhez;  

2.5.45. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv, valamint ezek módosításai tervezetéhez; 

2.5.46. ipari park és egyéb területfejlesztési egység létrehozására vonatkozó előterjesztéshez; 

2.5.47. a térképezési határkiigazítással kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakítására vonatkozó 

előterjesztéshez; 

2.5.48. az épület házszámának feltüntetési módját szabályozó, illetőleg azt módosító rendelet 

tervezetéhez; 

2.5.49. az épített környezet helyi védelmére vonatkozó rendelethez és módosításaihoz; 

2.5.50. helyi jelentőségű természeti értékek és területek védetté nyilvánításáról, óvásáról, őrzéséről, 

fenntartásáról, valamint természeti állapotának fejlesztéséről való gondoskodás körében készített, továbbá 

a védettség feloldására irányuló előterjesztések tervezeteihez; 

2.5.51. a területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítására, csendes övezet 

kialakításának elrendelésére; helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítására vonatkozó 

tervezetekhez; 

2.5.52. a védett kategóriába tartozó területeken alacsonyabb levegőtisztaság-védelmi követelmények 

megállapítására irányuló tervezethez; 

2.5.53. a környezetvédelmi feladatok megoldására kibocsátandó önkormányzati rendelet, határozati 

javaslat tervezetéhez; 

2.5.54. az önkormányzat illetékességi területére jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb 

mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat meghatározó szabályokat tartalmazó önkormányzati 

rendelet tervezetéhez; 

2.5.55. az önkormányzat illetékességi területén lévő és műemléki oltalmat érdemlő értékek védetté 

nyilvánítására, illetőleg a védettség megszüntetésére irányuló kezdeményezéshez; 

2.5.56. a település műemlékileg védett területeinek szabályozási terv lapjára és annak módosítására 

vonatkozó tervezethez;  

2.5.57. az önkormányzat által létesítendő helyi közutak, illetőleg közművek létesítése esetén a létesítés 

költségének az ingatlanok tulajdonosaira részben, vagy egészben történő áthárításáról, illetőleg a 

hozzájárulás mértékét szabályozó rendelet tervezetéhez; 

2.5.58. az önkormányzat tulajdonában lévő közhasználatú építmények vonatkozásában a mozgásukban 

korlátozott személyek részére a biztonságos és akadálymentes megközelíthetőséget, illetőleg 

használhatóságot megteremtő intézkedésekre kidolgozandó program tervezetéhez; 

2.5.59. a települési szilárd hulladék kezelésével, elhelyezésével és ártalmatlanításával kapcsolatos 

előterjesztéshez; 

2.5.60. menetrend alapján autóbusszal végzett közúti közforgalmi személyszállítás ellátásával kapcsolatos 

gazdasági társaság alapítására, önkormányzati intézmény létrehozására, koncessziós pályázat kiírására, 

valamint tömegközlekedés biztosítását célzó szolgáltatási szerződés jóváhagyására vonatkozó 

előterjesztésekhez; 

2.5.61. helyi víziközművek működtetésével kapcsolatos előterjesztésekhez; 

2.5.62. az önkormányzati törzsvagyon körében lévő közcélú vízilétesítmények működtetését érintő 

előterjesztésekhez; 

2.5.63. a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyására, és a 

vízfogyasztás rendjének megállapítására vonatkozó döntési javaslathoz; 

2.5.64. az önkormányzat területét érintő villamos energia korlátozás sorrendjének megállapítására 

irányuló tervezethez; 

2.5.65. gázvezeték hálózat önkormányzati hozzájárulással történő fejlesztésére vonatkozó 

előterjesztéshez, 
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2.5.66. az önkormányzat illetékességi területére készített gázelosztó vezetékre vonatkozó 

hálózatfejlesztési hozzájárulásra készített tanulmánytervhez; 

2.5.67. a piaci árusító helyekre vonatkozó helypénz, illetve bérleti díjak megállapítására, módosítására 

vonatkozó előterjesztéshez; 

2.5.68. a városfejlesztést szolgáló koncepciók, továbbá az önkormányzatnak az idegenforgalom helyi 

fejlesztésére, a területi érdekeknek az országos érdekekkel való összehangolására vonatkozó 

koncepciójának tervezetéhez; 

2.5.69. az önkormányzat idegenforgalmi rendeltetésű fejlesztéseire, beruházásaira, az idegenforgalmi 

rendeltetésű vagyontárgyainak hasznosítására vonatkozó előterjesztésekhez; 

2.5.70. az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról szóló, a város 

idegenforgalmának alakulását elemző előterjesztésekhez; 

2.5.71. idegenforgalmi intézmény alapításáról, átszervezéséről, megszüntetéséről szóló 

előterjesztésekhez; 

2.5.72. az idegenforgalmi és nemzetközi megállapodások tervezetéhez; 

2.5.73. az önkormányzat EU integrációs és nemzetközi vonatkozású előterjesztéseihez; 

2.5.74. bel- és külföldi önkormányzattal való együttműködésről, új kapcsolatok kialakításáról, nemzetközi 

önkormányzati és egyéb szervezethez való csatlakozásról készített megállapodás tervezetekhez; 

2.5.75. az EU tagsággal összefüggő intézményfejlesztésekkel kapcsolatos előterjesztésekhez; 

2.5.76. a feladatkörébe tartozó intézmény gazdálkodási jogkörének, tevékenységi körének 

szabályozásáról, módosításáról szóló előterjesztéshez. 

 

2.6. Véleményezi: 

2.6.1. a szakbizottságok véleményének ismeretében véleményezi a beruházások, felújítások 

indokoltságát, a beruházási javaslatokat, a beruházási programokat, és azoknak az éves költségvetésbe 

történő felvételét; 

2.6.2. az önkormányzat illetékességi területén földrajzi nevek megállapítására, megváltoztatására irányuló 

javaslatot, tervezetet 

2.6.3. a városfejlesztési célú előterjesztések véleményezése során törekszik érvényesíteni a 

környezetvédelem követelményeit, elősegíteni a környezeti állapot javítását;  

2.6.4. az állattartásról szóló, illetve azt módosító rendelet tervezetét; 

 

2.7. Javaslatot tesz: 

2.7.1. a polgármester, alpolgármester illetményének megállapítására, a polgármester, alpolgármester 

illetményének emelésére; 

2.7.2. vállalkozásélénkítő, munkahelyteremtő, iparfejlesztő intézkedések megtételére. 

2.8. Ellenőrzi: 

2.8.1. a költségvetési előirányzatok (bevétel-kiadás) teljesítését; 

2.8.2. az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítésének, hasznosítását; 

2.8.3. az önkormányzat vagyongazdálkodása, tulajdonosi joggyakorlása körébe tartozó önkormányzati 

rendeletek hatályosulását, és végrehajtását; 

2.8.4. az önkormányzati vagyonnyilvántartás vezetését; 

2.8.5. a képviselő-testölet azon döntéseinek végrehajtását, amelyek végrehajtásáért felelős; 

2.8.6. a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyon-változás 

(vagyonnövekedés, vagyoncsökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat, 

2.8.7. a pénzkezelési szabályzat megtartását;  

2.8.8. a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését;  

2.8.9. az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai részére megállapított tiszteletdíj és 

egyéb juttatás kifizetésének szabályszerűségét;  

2.8.10. a képviselő-testület által feladatkörébe utalt egyéb önkormányzati feladatok ellátását; 
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2.8.11. a társadalmi szervezetek részére az önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi 

ellenőrzése; 

2.8.12. önkormányzati intézmények költségvetést érintő tevékenységét; 

2.8.13. önkormányzati gazdasági társaság/ok költségvetést érintő tevékenységét; 

2.8.14. az önkormányzat közútkezelői feladatainak ellátását;  

2.8.15. a közterületek tisztántartásával kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátását; 

2.8.16. a közhasználatú zöldterületek fenntartásával kapcsolatos önkormányzati feladatellátást; 

2.8.17. a város területén helyi védelem alatt álló építmények védelmével kapcsolatos tevékenységet; 

2.8.18. a csapadék és egyéb vizek által okozott kártételek megelőzése, a védőművek fenntartása, 

fejlesztése, és azokon a védekezés ellátása körébe tartozó önkormányzati feladatellátást; 

2.8.19. felügyeli az ABOKOM Nonprofit Kft. működését; 

2.8.20. folyamatosan ellenőrzi a vásárok és a piacok rendjét; 

2.8.21. az idegenforgalmi, valamint terület- és település fejlesztési célokat szolgáló támogatások 

felhasználását. 

2.9. Kapcsolatot tart: 

2.9.1. azokkal a közszolgáltatást végző szervezetekkel, ahol a szolgáltatási díj megállapítása az 

önkormányzat feladatköre; 

2.9.2. az önkormányzat könyvvizsgálójával; 

2.9.3. önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok felügyelő bizottságaival; 

2.9.4. az önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok kezelését végző szervekkel; 

2.9.5. a bizottság feladatkörét érintő területen működő önszerveződő közösségekkel;  

2.9.6. az idegenforgalomban meghatározó szerepet játszó helyi, regionális és nemzeti szervezetekkel, 

egységekkel; 

2.9.7. az európai integrációs folyamatokban kiemelt szerepet játszó hazai és nemzetközi szervezetekkel. 

3. 

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

3.1. Feladatköre: 

A szociális és gyermekjóléti ellátásról, a gyermekvédelemről, családvédelemről, egészségügyi ellátásról 

való gondoskodás, a lakásfenntartás támogatása, a munkanélküliség kezelése, körében a képviselő-testület 

döntéseinek előkészítése, döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, döntés a képviselő-testület 

által hatáskörébe utalt ügyekben, illetve a polgármesterre átruházott önkormányzati hatáskörben hozott 

döntések véleményezése a képviselő-testület által meghatározott, továbbá a polgármester által igényelt 

körben. 

3.2. Saját hatáskörben dönt: 

3.2.1. ügyrendjének megállapításáról; 

3.2.2. a képviselő-testület munkatervéhez igazodóan saját munkaterve elfogadásáról; 

 

3.3. A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben dönt: 

 

3.3.1. az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottsággal együtt a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati 

szociális ösztöndíjjal kapcsolatos pályázat odaítéléséről és mértékéről; 

3.3.2. a helyi lakáscélú támogatásról; 

3.3.3. az időskorúak járadékáról;  

3.3.4. a lakásfenntartási támogatásról;  

3.3.5. átmeneti segélyre irányuló kérelmekről; 
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3.3.6. karácsonyi támogatásról; 

3.3.7. táborozási támogatásról; 

3.3.8. üdülési támogatásról; 

3.3.9. személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások iránti intézményvezetői                                                             

döntése ellen benyújtott fellebbezésekről; 

3.3.10. személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás megszüntetéséről szóló  intézményvezetői dönt  

ellen benyújtott fellebbezésről; 
3.3.11. a személyi térítési díjra irányuló méltányossági kérelmekről; 

3.3.12. a képviselő-testület által hatáskörébe utalt egyéb kérdésekben; 

3.3.13. szociális bérlakás bérbeadásáról; 

 

3.4. Előkészíti: 

3.4.1. a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek koncepcióját, illetőleg rendelet-tervezeteket; 

3.4.2. a képviselő-testület által feladatkörébe utalt előterjesztéseket; 

3.4.3. ajánlást dolgoz ki a költségvetési koncepció előkészítéséhez, különös tekintettel az önkormányzati 

egészségügyi, szociális létesítmények bérbeadása, használata, fenntartása, fejlesztése, működtetése; a 

városban folyó egészségügyi, szociális tevékenységgel foglalkozó szervezetek részére nyújtandó 

önkormányzati támogatás módjára költségvetési nagyságrendjére vonatkozóan a költségvetésről szóló 

koncepció előkészítése időszakában; 

3.4.4. az egységes egészségügyi koncepció megalkotását. 

3.5. A bizottság állásfoglalása szükséges: 

3.5.1. feladatkörét érintő területen az önkormányzat intézményrendszere szervezetének kialakítására, 

változtatására irányuló tervezethez; 

3.5.2. az egészségügyi, szociális, és gyermekjóléti intézmények vezetői állására benyújtott pályázatokhoz, 

elbírálására javaslatot tesz a képviselő-testületnek, valamint a területi ellátási kötelezettséget is vállaló 

háziorvosi praxis szerződéskötésére irányuló kérelmekhez;  

3.5.3. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények intézményi térítési díjai megállapítására 

vonatkozó előterjesztésekhez; 

3.5.4. a szociális ellátó és gyermekjóléti intézményrendszer, valamint egészségügyi ellátó intézményi 

rendszer fejlesztésével, átszervezésével kapcsolatos koncepciókhoz, tervezetekhez; 

3.5.5. az egészségügyi alapellátásról való gondoskodás körébe tartózó koncepciókhoz, előterjesztésekhez;  

3.5.6. az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztésével, átszervezésével, a szociális, a gyermekjóléti és a 

munkanélküli ellátással kapcsolatos koncepciókhoz, tervezetekhez; 

3.5.7. közforgalmú gyógyszertár felállítása kezdeményezésére irányuló előterjesztéshez; 

3.5.8. a foglalkoztatáspolitikával, a munkanélküliség kezelésével kapcsolatos koncepciókhoz, 

tervezetekhez; 

3.5.9. az önkormányzat és a munkaügyi központ közötti megállapodás tervezetekhez; 

3.5.10. szakmai körében a címzett- és céltámogatások igénylésére irányuló előterjesztésekhez; 

3.5.11. a polgármester, (alpolgármesterek), a jegyző által elébe terjesztett feladatkörébe tartozó - 

javaslatokhoz, tervezetekhez; 

3.5.12. a képviselő-testület munkaterv-tervezetéhez; 

3.5.13. a Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás felhasználásáról szóló előterjesztésekhez. 

 

3.6. Véleményezi: 

 

3.6.1. gyógyszertár létesítésével kapcsolatos előterjesztést, ha azt nem az önkormányzat kezdeményezi, 

vagy nem az önkormányzattal közösen kezdeményezik;  
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3.6.2. az önkormányzat gazdasági programja tervezetét, a költségvetési koncepció tervezetét, a 

költségvetési rendelet tervezetére vonatkozó előterjesztéseket és a végrehajtásról szóló tájékoztatókat, 

beszámolót;  

 

3.7. Ellenőrzi: 

3.7.1. a polgármesteri hivatalnál a bizottság feladatkörébe tartozó képviselő-testületi döntések, valamint a 

bizottság által átruházott hatáskörében hozott döntések előkészítésére és végrehajtására irányuló munkát; 

3.7.2. a feladatkörébe tartozó önkormányzati intézmények tevékenységét a képviselő-testület, vagy a 

polgármester jóváhagyásával; 

3.7.3. azon képviselő-testület döntések végrehajtását, amelyek előkészítésében részt vett, melyek 

végrehajtásáért felelős; 

3.7.4. a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását; 

3.7.5. a feladatkörét érintő önkormányzati rendeletek hatályosulását, és javaslatot tesz azok módosítására. 

 

Tájékozódik a szociális törvényben, a gyermekvédelmi törvényben, továbbá azok végrehajtására született 

önkormányzati rendeletben megállapított ellátásokra való jogosultság feltételeinek érvényesüléséről.  

 

3.8. Kapcsolatot tart: 
3.8.1. a feladatkörébe tartozó területen működő társadalmi, alapítványi, és egyéb segítő szervezetekkel, 

valamint a foglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség enyhítése érdekében a munkaadókkal, a 

munkavállalókkal, illetve az utóbbiak érdekvédelmi szervezeteivel; a Munkaügyi Központtal; 

3.8.2. a város egészségügyi alapellátásának biztosításában részt vevőkkel. 

4. 

ÜGYRENDI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

4.1. Feladatköre:  

Ellátja a helyi önkormányzati képviselők jogállásáról szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. § (2)-(3) 

bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség vizsgálatát; az önkormányzati képviselők 

vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint: 

- felhívja a polgármestert, az alpolgármestert és a képviselőket (továbbiakban együtt: képviselőket) a 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésére; 

- a képviselő rendelkezésére bocsátja a vagyonnyilatkozat tételhez szükséges nyomtatványokat; 

- igazolást ad ki az átvett képviselői, valamint hozzátartozói vagyonnyilatkozatokról; 

- az átvett vagyonnyilatkozatokat a jegyző által rendelkezésre bocsátott páncélszekrényben, más 

dokumentumoktól elkülönítetten kezeli. 

A bizottság feladatkörének gyakorlása és működése során a közbiztonság javítása érdekében - nem sértve 

a rendőrség, a tűzoltóság szervezeti és hatásköri önállóságát - az alábbi globális és stratégiai célok 

érdekében tevékenykedjen:  

megismeri a rendőrség által elkészített aktuális bűnözési térképet (veszélyzónákat), társadalomra veszélyt 

hordozó deviáns viselkedési formákat. 

Kidolgozza a fentebb említett tevékenységből származó hiteles információk alapján komplex 

bűnmegelőzési stratégiát. 

4.2. Saját hatáskörben dönt: 

4.2.1. a képviselő-testület munkatervéhez igazodóan saját munkaterve elfogadásáról;  

4.2.2. ügyrendjének megállapításáról; 
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4.3. A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben dönt: 

4.3.1. a képviselő-testület által hatáskörébe utalt egyéb kérdésekben.  

 

 

4.4. Előkészíti: 
 

4.4.1. feladatkörében az önkormányzati rendeletek koncepcióját, illetőleg rendelet-tervezeteket; 

4.4.2. az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló összeférhetetlenségi 

eljárást, illetve az ezzel kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztést; 

4.4.3. ajánlást dolgoz ki a városi költségvetés tervezéséhez a bizottság feladatkörét érintő önkormányzati 

célok megvalósításához szükséges források nagyságrendjére vonatkozóan a költségvetési koncepció 

készítésének időszakában; 

4.4.4. a képviselő-testület azon döntéseit, melyek a város közbiztonságának helyzetével a 

bűnmegelőzéssel kapcsolatosak; 

4.4.5. képviselő-testület által feladatkörébe utalt előterjesztéseket; 

4.4.6. díszpolgári cím adományozására irányuló képviselő-testületi döntést. 

4.5.  A bizottság állásfoglalása szükséges: 

4.5.1. az önkormányzat gazdasági programjának tervezetéhez, költségvetési koncepciója tervezetéhez, a 

költségvetési rendelet-tervezethez és a végrehajtásról szóló tájékoztatások, beszámoló tervezetéhez; 

4.5.2. a képviselő-testület munkatervének tervezetéhez; 

4.5.3. rendeletek tervezetéhez; 

4.5.4. képviselő-testületi döntéssel jóváhagyandó szerződések tervezetéhez; 

4.5.5. a bűnelkövetési alkalmak csökkentése, a bűnelkövetővé és bűncselekmény áldozatává válás 

megelőzése szempontjából, valamint a közbiztonságot bármely aspektusból érintő képviselő-testületi 

javaslatokhoz, előterjesztésekhez, tervezetekhez;  

4.5.6. a bűnmegelőzéssel kapcsolatos költségvetési szerv létrehozására irányuló javaslathoz, tervezethez;  

4.5.7. rendőri szerv létesítésére, megszüntetésére irányuló javaslathoz;  

4.5.8. az önkormányzat EU integrációs és nemzetközi vonatkozású előterjesztéseihez; 

4.5.9. a bel- és külföldi önkormányzattal való együttműködésről, új kapcsolatok kialakításáról, 

nemzetközi önkormányzati és egyéb szervezethez való csatlakozásról készített megállapodás 

tervezetekhez; 

4.5.10. az EU tagsággal összefüggő intézményfejlesztésekkel kapcsolatos előterjesztésekhez; 

4.5.11. a polgármester (alpolgármester), jegyző által elébe terjesztett - szakmai körébe tartozó - 

tervezetekhez, javaslatokhoz; 

4.5.12. a Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás felhasználásáról szóló előterjesztésekhez. 

 

4.6. Véleményezi: 

 

 4.6.1. a városi rendőrőrs vezetőjének évenkénti beszámolóját a képviselő-testület elé terjesztése előtt, és 

javaslatot tesz a képviselő-testületnek arra vonatkozóan, hogy fogadja el a beszámolót, vagy ne fogadja el 

a beszámolót és kérje annak megismétlését;  

4.6.2. a megismételt beszámolót, annak kapcsán javaslatot tesz a képviselő-testületnek arra, hogy fogadja 

el a beszámolót, vagy a beszámoló ismételt elutasítása mellett a felettes rendőri szerv vezetőjét keresse 

meg;  

4.6.3. a drog (kábítószer, alkohol, dohányzás) fogyasztás visszaszorításával kapcsolatos előterjesztéseket; 

4.7. Ellenőrzi: 

4.7.1. a feladatkörébe tartozó képviselő-testületi döntések, valamint átruházott hatáskörben a bizottság 

által hozott döntések előkészítésére és végrehajtására irányuló munkát; 
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4.7.2. a bizottság által támogatott, vagy kezdeményezett helyi kutatások eredményét, hasznosítását; 

4.7.3. azon képviselő-testületi döntések végrehajtását, amelyek előkészítésében részt vett, amelyek 

végrehajtásáért felelős; 

4.7.4. feladatkörében az önkormányzati rendeletek hatályosulását; 

4.7.5. a bizottságnál kezdeményezett ellenőrzési eljárás során a képviselői vagyon-nyilatkozatokat. 

 

4.8. Kapcsolatot tart:  
4.8.1. a Rendőrséggel; 

4.8.2. az igazságszolgáltatás intézményeivel; 

4.8.3. a bűnözéssel, devianciával foglalkozó szaktudományok művelőivel; 

4.8.4. a bizottság feladatkörét érintő körben működő önszerveződő közösségekkel; 

4.8.5. a városi polgárőrséggel; 

4.8.6. feladatai ellátásához tájékoztatást kérhet az önkormányzat illetékességi területén működő rendőr-

őrs vezetőjétől; 

4.8.7. nemzetközi kapcsolatok egyéb helyi, regionális, nemzeti és külföldi szereplőivel (országgyűlési, 

kormányzati, diplomáciai stb. szervezetek); 

4.8.8. az európai integrációs folyamatokban kiemelt szerepet játszó hazai és nemzetközi szervezetekkel. 
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167/2013. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

 

amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzat (cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1., adószám: 

15730253-2-13, képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester) mint Használatba adó, 

 

másrészről Abony Városi Polgárőrség (Cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1., Országos nyilvántartásbeli 

azonosító: 65347/2001, adószám: 18692749-1-13, számlaszám: 65100345-16003703, képviseli: Juhász 

Pálné elnök) továbbiakban Használatba vevő között a mai napon. 

 

 

Előzmény 

 

Az Abony Városi Polgárőrség Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. §. (1) bekezdés 17. pontjában maghatározott „polgári védelem” közfeladatot lát el. 

 

1./ Használatba adó használatba adja, Használatba vevő használatba veszi, Használatba adó kizárólagos 

tulajdonát képező Abony, Báthory út 2. szám alatti 37 m
2 

alapterületű elektromos áram, gáz, víz 

közművekkel ellátott helyiséget (továbbiakban: bérlemény) határozott időtartamra. 

 

 Használati jogviszony kezdete: 2013. július 01. napja 

 Használati jogviszony lejárata 2014. december 31. napja 

 

2./ Szerződő felek az 1. pont alatti ingatlant Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 

június 27-i ülésén hozott …/2013. (VI.27.) számú határozata alapján ingyenes használatról állapodnak 

meg.  

 

3./ Az 1.) pontban megjelölt ingatlan birtokbaadása, kulcsok átadása, illetve az ezek tényét, továbbá a 

mérőóra állások számadatait tartalmazó jegyzőkönyv és leltárív aláírása a jelen szerződés aláírásával 

egyidejűleg megtörténik. 

A Használatba adó a bérleményt rendeltetésszerű használatra alkalmas, a leltárnak megfelelően adja át a 

Használatba vevőnek. 

A Használatba vevő a jelen megállapodás aláírásától kezdődően jogosult a bérleményt birtokba venni és a 

megállapodás fennállása alatt azt rendeltetésszerűen használni. 

 

4./ A Használatba vevő az ingatlanban kereskedelmi tevékenységet nem végezhet, azt kizárólag iroda 

céljára használhatja. Tevékenységének megváltoztatásához köteles Bérbeadó előzetes írásbeli 

hozzájárulását kérni. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget és az általa végzendő új 

tevékenység Használatba adó jogos érdekeit sérti, Használatba adó a bérleti szerződést azonnali hatállyal 

felmondhatja.  

 

5./ Használatba vevő kötelezettséget vállal a bérlemény használatával kapcsolatos valamennyi hatósági 

előírás betartására. 

 

6./ Használatba vevő köteles a bérleményt jó gazda gondosságával eredeti rendeltetésének megfelelően 

használni. A belső javításokról, karbantartásokról, festésről, saját költségén köteles gondoskodni. 

 

7./ Használatba adó előzetes írásbeli nyilatkozata szükséges: 

- a bérleményben beruházás (átalakítás, berendezési tárgyak cseréje stb.) létesítéséhez 
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- a bérlemény más célra történő használatához 

 

A fenitek engedély nélküli bekövetkezése ellen Használatba adó kifejezetten tiltakozik.  

 

8./ A megállapodást bármelyik fél egyoldalúan, indoklás nélkül, írásban - 30 napos felmondási idővel  - 

felmondhatja. 

 

 

9./ A használati jogviszony megszűnése vagy a bérleti szerződés felmondása esetén Használatba vevő 

sem kártalanításra, sem pedig cserehelyiségre nem tarthat igényt. 

 

 

10./ Használatba adó a fenti időtartamra vállalja az 1. pontban megjelölt ingatlan használatával 

kapcsolatban felmerülő közüzemi költség – kizárólag elektromos áram, gázdíj, vízdíj - megfizetését.  

 

 

11./ Szerződő felek a Használatba vevő szerződésben vállalt lényeges kötelezettségének tekintik a 

használatba adó által nem vállalt (10. pontban nem szereplő) a bérleményhez kapcsolódó közüzemi 

szolgáltatók díjainak határidőre történő maradéktalan fizetését. Szerződő felek akként állapodnak meg, 

hogy Használatba adó jogosult a szerződést felmondani, amennyiben Használatba vevő a szerződés 10. 

pontjában nem szereplő közüzemi díjfizetésre vonatkozó lényeges kötelezettségét határidőre nem teljesíti.  

 

 

12./ Használatba vevő az 1. pont alatti ingatlant (üzlethelyiséget) albérletbe nem adhatja, abba más 

személyt nem fogadhat be, közösen nem üzemeltetheti az ingatlant. 

 

 

13./ A használati jogviszony megszűnése esetén Használatba vevő az általa létesített beruházásokat az 

ingatlan állagának sérelme nélkül leszerelheti, míg az állagsérelem nélkül le nem szerelhető létesítmények 

kártalanítás nélkül a Használatba adó tulajdonába kerülnek. 

 

 

14./ Az 1. pontban meghatározott ingatlanban folytatandó tevékenység közterheit Használatba vevő 

viseli. 

 

 

15./ Használatba adó az ingatlant saját tulajdonaként biztosítja. Ez a biztosítás azonban nem terjed ki a 

Használatba vevő által az ingatlanban elhelyezett vagyontárgyakra, valamint a Használatba vevő 

tevékenységéből esetleg bekövetkező károkra, ezért a Használatba vevő köteles biztosítási szerződést 

kötni a káresemény elhárítása érdekében. 

 

 

A Használatba adó köteles gondoskodni, az épület karbantartásáról, az épület központi berendezéseinek 

üzemképes állapotáról, a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek 

berendezéseiben keletkezett hibák megszűntetéséről. 

 

 

16./ A Használatba vevő vállalja, hogy: 

- a jelen szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti 

- az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a 

meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja 
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Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény, a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 

1993. évi LXXVIII. törvény, illetve Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. 

(IV.12.) sz. rendeletben foglaltak az irányadóak. 

 

 

Szerződő felek jelen szerződésből eredő vitás kérdéseik rendezése esetére a hatáskörtől függően a Ceglédi 

Járásbíróság, ill. a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

 

Abony, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………. …………………………………. 

 Abony Város Önkormányzata Abony Városi Polgárőrség 

 Képv.: Romhányiné dr. Balogh Edit Képv.: Juhász Pálné 

 Használatba adó Használatba vevő 
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162/2013. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT 
az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság 

Alapító Okiratának módosításáról 
 

Az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezés: 
ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Kft. , Cg.13-09-143835, székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1.) 
alapítója, az Abony Város Önkormányzata a társaság Alapító Okiratának 39. és 47. pontjában 
szabályozott jogkörében és hatáskörében eljárva a társaság 2013. március 28. napján kelt alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Társaság Felügyelő Bizottságnak a tulajdonos, Abony Város Önkormányzata határozatával kijelölt 
tagjai 2013. június 1. napjától 2014. május 31. napjáig terjedő időszakra. 
 

1. Pillmayer Lénárd anyja születési neve: Kreisz Anna 

 születési idő: 1962. május 17. 

 2740 Abony, Bicskei út 16/A. sz. alatti lakos 

 

2. Lankus József  anyja születési neve: Bartucz Margit 

 születési idő: 1952. május 7. 

 2740 Abony, Radák K. út 6/B. sz. alatti lakos 

 

3. Kovács István Imre  anyja születési neve: Détár Ilona 

 születési idő: 1957. augusztus 29. 

              2740 Abony, Függetlenség út 10/A. sz. alatti lakos 

 
A jelen alapítói határozatot, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, az 
alapító Képviselő-testülete 2013. június 27. napján megtartott ülésén meghozott 162/2013. (VI.27.) 
sz. határozatával elfogadta.  
 
Az alapító a hivatkozott határozatával felhatalmazta Abony Város Polgármesterét a társaság Alapító 
Okiratát módosító okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.  
 
Kelt.: Abony, 2013. …………….. napján 
 
 
 

………………………………….. 
Abony Város Önkormányzata 

Alapító 
Képv.: Romhányiné Dr. Balogh Edit 

Polgármester 
Ellenjegyzem: 
Abony, 2013. ……………. napján 
 
 

……………………………. 
ifj. dr. Tóta Áron 

ügyvéd 
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Korlátolt Felelősségű Társaság 
 

 

 

egységes szerkezetbe foglalt 

 

 

Alapító Okirata 
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62 

 

Alulírott Abony Város Önkormányzata, mint alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 

törvény rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes 

korlátolt felelősségű társaság Alapító Okiratát. 

 

Az egységes szerkezetbe foglalás a társaság 2012. június 5. napján kelt alapító okirata, és a tulajdonos, 

Abony Város Önkormányzata …/2013. (………..) számú Képviselő-testületi határozata alapján történt. 

 

I. 

 

A TÁRSASÁG ADATAI, ALAPÍTÓJA 

 

 

1. A társaság neve: ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ  

  Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

 Rövidített elnevezés: ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Kft 

 

2. A társaság székhelye:  2740 Abony, Kossuth tér 1.  

 

3.  A társaság határozatlan időre jön létre. 

 

4. A társaság önálló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság. 

 

5. A társaság alapítója: ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

2740, Abony, Kossuth tér. 1. sz. 

 képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit Polgármester 

 

6. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új 

tagokkal egészül ki az alapító okiratot társasági szerződésre kell módosítani. A módosítást az 

ügyvezető köteles bejegyzés és közzététel végett bejelenteni a cégbíróságnak. 

 

II. 

 

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

 

7. A társaság az Önkormányzat szervezeti eszköze komplex városfejlesztési elképzelések 

megvalósítására. A társaság operatív városfejlesztő tevékenységének célja egy adott városrész 

(városfejlesztési akcióterület) vegyes összetételű fizikai, funkcionális, társadalmi-gazdasági 

szövetének létrehozása vagy megújítása (város rehabilitáció) a maga komplexitásában. A társaság 

feladata az akcióterület összehangolt fejlesztés megvalósításának koordinálása a komplex 

városfejlesztési akciótervben – akcióterületi tervben - foglaltaknak megfelelően. 

 

 

8. A társaság a következő TEÁOR ’ 08 szerinti tevékenységeket gyakorolja:  

A társaság főtevékenysége: 

7112 ’ 08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

A társaság egyéb tevékenységi körei: 

4110 ’ 08 Épületépítési projekt szervezése 

4120 ’ 08  Lakó- és nem lakóépület építése 

4211 ’ 08  Út, autópálya építése 

4212 ’ 08  Vasút építése 
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4213 ’ 08  Híd, alagút építése 

4221 ’ 08  Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

4222 ’ 08  Elektromos, híradás-technikai közmű építése 

4299 ’ 08  Egyéb, máshová nem sorolt építés 

4311 ’ 08  Bontás 

4312 ’ 08  Építési terület előkészítése 

4321 ’ 08  Villanyszerelés 

4322 ’ 08  Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 

4329 ’ 08  Egyéb épületgépészeti szerelés 

4331 ’ 08  Vakolás 

4332 ’ 08  Épületasztalos-szerkezet szerelés 

4333 ’ 08  Padló-, faburkolás 

4334 ’ 08  Festés, üvegezés 

4339 ’ 08  Egyéb befejező építés m.n.s. 

4391 ’ 08  Tetőfedés, tetőszerkezet építés 

4399 ’ 08  Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 

6201 ’ 08 Számítógépes programozás 

6202 ’ 08 Információ technológiai szaktanácsadás 

6311 ’ 08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 

6312 ’ 08  Világháló-portál szolgáltatás 

6399 ’ 08  M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 

6810 ’ 08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

6820 ’ 08  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

6831 ’ 08  Ingatlanügynöki tevékenység 

6832 ’ 08  Ingatlankezelés 

7010 ’ 08  Üzletvezetés 

7022 ’ 08  Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

7111 ’ 08  Építészmérnöki tevékenység 

7311 ’ 08  Reklámügynöki tevékenység  

7312 ’ 08  Médiareklám 

7320 ’ 08  Piac,- közvélemény kutatás 

7490 ’ 08  Máshova nem sorolt, egyéb szakmai tudományos, műszaki tevékenység 

7810 ’ 08  Munkaközvetítés 

8020 ’ 08  Biztonsági rendszer szolgáltatás 

8110 ’ 08  Építményüzemeltetés 

8121 ’ 08  Általános épülettakarítás 

8122 ’ 08  Egyéb épület-, ipari takarítás 

8129 ’ 08  Egyéb takarítás 

8130 ’ 08  Zöldterület kezelés 

8230 ’ 08  Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

8291 ’ 08  Követelésbehajtás 

8299 ’ 08  M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

8413 ’ 08  Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése 

9311 ’ 08  Sport létesítmény működtetése  

9329 ’ 08  Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

A tevékenységi körbe bejegyzett és jogszabályban hatósági engedélyhez, további feltételhez kötött 

tevékenységet a társaság csak az engedély megszerzését követően, ill. a feltétel teljesítése esetén 

végezheti. Képesítéshez kötött tevékenységet akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen 

közreműködő alapítója, munkavállalói, ill. a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján 

a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban 

foglalt képesítési követelményeknek megfelel. 
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A társaság kizárólag az alapító által elfogadott Alapító Okiratban megjelölt tevékenységi köröket 

gyakorolhatja. 

 

III. 

 

A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE 

ÜZLETRÉSZ, PÓTBEFIZETÉS 

 

9. A társaság törzstőkéje 500.000,– Ft, azaz Ötszázezer forint, mely teljes egészében pénzbeli 

hozzájárulás. Az alapító törzsbetétjének összege megegyezik a törzstőke összegével. A bejegyzési 

kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a pénzbeli hozzájárulás teljes összegét be kell fizetni a 

társaság számlavezető bankjába. 

10. A törzstőke a társaság vagyona. A tag a törzsbetétet a társaságtól nem követelheti vissza. A 

társaság olyan vagyonából, amely a törzstőke és a tartalékok fedezésére szükséges a 

jogszabályokban meghatározott eseteket kivéve az alapító részére kifizetést teljesíteni nem szabad. 

A törzstőke terhére csak a jogszabályban meghatározott esetekben történhet kifizetés. 

11. A társaság törzsbetét- vagy pótbefizetés követelésével szemben az alapító beszámítási kifogással 

nem élhet, a nem pénzbeli szolgáltatás tárgyát (apport) azon követelés miatt, amely nem vonatkozik 

e tárgyra, nem terhelheti meg. A törzsbetét, valamint a pótbefizetés után az alapítót kamat nem illeti 

meg. 

12. Az alapító elhatározhatja a törzstőke felemelését pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás 

szolgáltatásával, valamint a törzstőkén felüli vagyon terhére. E döntés meghozatalakor meg kell 

jelölni az új törzstőke, valamint az esetleges új törzsbetétek összegét. 

13. Az üzletrész az alapító általi felosztása, illetve a törzstőke felemelése esetén, ez esetben üzletrész 

jegyzésére kívülálló személy az alapító döntésével jelölhető ki. Üzletrész átruházása esetén az 

átruházónak a tagsági viszonyból eredő jogai és kötelezettségei az új tagra szállnak át. 

14. Ha a társaság új taggal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az 

alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. Az új tag közokiratba, vagy teljes bizonyító 

erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot köteles tenni, melyben társasági szerződés rendelkezéseit, 

vállalt kötelezettségeket a belépő tag magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

15. Az alapítónak egy üzletrésze van, az üzletrész a törzsbetét nagyságához igazodik. A társaság a 

saját üzletrészét nem szerezheti meg. 

16. Az ügyvezető tagjegyzék vezetésére köteles. Ebben fel kell tüntetni a tagok nevét, székhelyét, 

törzsbetétek összegét, a pótbefizetésekre és elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseket.  

17. Az alapító a veszteségek fedezésére pótbefizetést határozhat el. A pótbefizetés összege a tag 

törzsbetétét nem növeli. 

18. A pótbefizetési kötelezettség mértéke nem haladhatja meg az alapító által teljesített törzsbetét 

készpénzben kifejezett összegét. Az alapító pótbefizetést naptári évenként legfeljebb egy 

alkalommal határozhat el és a pótbefizetést a meghozott alapítói döntéstől számított 8 napon belül 

egy összegben köteles befizetni átutalással a társaság bankszámlájára. 

19. Ha a pótbefizetések a veszteség pótlására nem szükségesek a fennmaradt összeget vissza kell 

fizetni. A cég megszűnésekor a felosztás alá eső vagyonból mindenekelőtt a pótbefizetéseket kell 

visszaszolgáltatni. 

 

IV. 

 

A TÁRSASÁG SZERVEZETE 
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20. Az egyszemélyes társaságnál taggyűlés nem működik, így a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó 

kérdésekben az egyedüli tag, az alapító dönt. Az alapító döntéseit az Önkormányzat 

Képviselőtestülete (legfőbb szerv) hozza meg. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az 

alapító határozattal dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban értesíti. 

21. A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a)  az üzleti terv és a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása ideértve az adózott 

eredmény felhasználására vonatkozó döntést; 

b)  pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; 

c)  elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; 

d)  az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; 

e)  az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása; 

f)  eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről; 

g)  üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése; 

h)  a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat; 

i)  a 37. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása; 

j)  a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

k)  a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

l)  olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével 

vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt; 

m)  a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni 

követelések, kártérítési igények érvényesítése; 

n)  a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő 

megvizsgálásának elrendelése; 

o)  az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének 

tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása; 

p)  a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása; 

q)  a társasági szerződés módosítása; 

r)  a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása; 

s) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása; 

t)  törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése; 

u)  törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától 

való eltérés megállapítása; 

v)  törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; 

w)  mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat ill. a társasági szerződés a 

taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, 

x)  a szervezeti és működési (belső) szabályzat jóváhagyása, 

y)  a 0,- Ft összeget meghaladó, valamint az alapító által jóváhagyott üzleti tervben nem szereplő 

jogügylet megkötésének előzetes jóváhagyása,  

z)  döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság 0,- Ft összeget meghaladó mértékben 

vállalna kezességet, vagy kötelezettséget, venne fel hitelt. 

 A szerződés értékének meghatározásánál:  

 a határozott időre szóló szerződés estén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás 

értéke,  

 a határozatlan időre szóló szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás 48 szorosa szerinti 

érték az irányadó. 

23.  A társaság évente egy alkalommal köteles az alapítónak tevékenységéről beszámolni. Az alapító az 

ok és a cél megjelölésével írásban bármikor beszámolót kérhet az ügyvezetőtől. 

24.  Az alapító üléseit írásban hívja össze, oly módon, hogy az alapítói ülés tervezett időpontját legalább 

15 nappal korábban megküldött írásos meghívó és a tervezett napirendi javaslat megküldésével 

értesíti az ügyvezetőt, a Felügyelő Bizottság tagokat és a társaság könyvvizsgálóját azzal a 
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felkéréssel, hogy amennyiben szükségesnek ítélik meg, tegyenek további javaslatokat a tervezett 

napirend kiegészítésére az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül. A napirendi javaslatok 

kézhezvételét követően az ülés napirendjét az alapító képviselője 5 napon belül véglegesíti. 

Egyidejűleg az alapító képviselője dönt az ülés pontos időpontjáról és helyszínéről és erről írásban 

minden érintett személyt vagy szervet értesít. 

 

25.  Az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló a Gt.-ben, szabályozott 

esetekben jogosult az alapítói ülés összehívását kezdeményezni. Jogosult az összehívásra abban az 

esetben is, amennyiben az alapító társasággal kapcsolatos tevékenysége ezt indokolttá teszi. 

26.  A társaság működését érintő alapítói döntésekről az alapító képviseletére jogosult személy köteles 

haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon a társaság ügyvezetőjét, felügyelő bizottság 

tagjait és a könyvvizsgálót tájékoztatni. 

 

V. 

 

AZ ÜGYVEZETÉS 
 

27.  Ügyvezetésnek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések 

meghozatala, amelyek a törvény vagy az alapító Okirat alapján nem tartoznak a társaság legfőbb 

szervének vagy más társasági szervnek a határkörébe. A társaságnak egy ügyvezetője van. 

28.  Az ügyvezető feladat- és hatásköre: 

a)  a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, mérlegének és az adózott eredmény 

felhasználására vonatkozó javaslat előterjesztése, 

b)  évente legalább egyszer a tulajdonos felé, a felügyelő bizottság felé pedig félévente jelentés 

készítése az ügyvezetésről és a társaság vagyoni helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról, 

c)  az üzleti könyvek, nyilvántartások jogszabályszerű és a számviteli előírások szerinti vezetése, 

d)  munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság alkalmazottjai felett, 

e)  a társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más 

hatóságok előtt, 

f)  a tagjegyzék vezetése, 

g)  a tulajdonos által kiválasztott könyvvizsgálóval szerződéskötés a polgári jog szabályai 

szerint, 

h)  a tulajdonos 8 napon belüli értesítése – a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett – ha 

tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje veszteség következtében a törzstőke kétharmadára 

csökkent, vagy a saját tőke a törvényben meghatározott minimumösszeg alá csökkent, 

illetőleg ha a társaság a fizetéseit megszüntette, a társaságot felszámolás fenyegeti és a 

vagyona a tartozásokat nem fedezi, 

i)  az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak , tényeknek és 

adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági 

bejelentése, 

j)  döntés minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy az Alapító Okirat nem utal a 

tulajdonos, alapító kizárólagos hatáskörébe, 

k)  az ügyvezető jogosult és köteles a társaság cégjegyzésére, 

l)  az alapító elé terjeszti jóváhagyásra az akcióterületi terv előző évben végrehajtott szakaszát 

és a következő évre aktualizált részét, 

m)  az alapító elé terjeszti jóváhagyásra legkésőbb az éves beszámolóval egyidejűleg a társaság 

üzleti tervét, 

n)  a 0,- Ft összeget el nem érő, valamint az alapító által jóváhagyott üzleti tervben szereplő 

jogügylet megkötése,  

o)  döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság 0,- Ft összeget értékhatárig vállalna 

kezességet, vagy kötelezettséget, venne fel hitelt. 
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A szerződés értékének meghatározásánál:  

 a határozott időre szóló szerződés estén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás 

értéke,  

 a határozatlan időre szóló szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás 48 szorosa szerinti 

érték az irányadó. 

p)  az ügyvezető kiemelt feladata az Integrált Városfejlesztési Stratégia, s azon belül a KMOP-

5.2.1/B-09-2f-2010-0011 projekt sikeres megvalósítása. 

29.  Az ügyvezető a feladatát az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a 

társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az ügyvezető a jogszabályok, az Alapító 

Okirat, az alapító által hozott döntések, illetve az ügyvezetési kötelezettsége vétkes megszegésével 

a társságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel. A társaság felelős azért a kárért, 

amelyet ügyvezetője e jogkörében eljárva harmadik személynek okoz. 

30.  A társaság cégjegyzésére az ügyvezető önállóan jogosult, mely akként történik, hogy az előre írt, 

előre nyomott vagy előre nyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja a nevét. Ügyvezető a 

társaságot önállóan képviseli. 

31.  A társaság ügyvezetője: Jánosi László (születési név: Jánosi László, született: Szolnok, 1965. július 

10., anyja születési neve: Holló Mária) 5000 Szolnok, Szegfű utca 8. szám alatti lakos. Az 

ügyvezetőt 2012. június 01. napjától 2014. év május 31. napjáig terjedő időtartamra jelölte ki a 

tulajdonos, Abony Város Önkormányzata az ügyvezetői feladatok ellátására. 

 

VI. 

 

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

 

32.  A felügyelő bizottság az alapító részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság a 

vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a 

társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. 

33.  A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az alapító valamennyi lényeges üzletpolitikai döntését, 

valamint minden olyan tervezetet, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre 

vonatkozik. A beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az alapító csak a felügyelő 

bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 

A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult ügyvezetőt és alapítót tájékoztatni, ha arról 

szerez tudomást, hogy 

- a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosultak döntését teszi 

szükségessé. 

- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

Az alapító a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – 

köteles döntését meghozni. Ha az arra jogosult a törvényes működés helyreállítása érdekében 

szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

34.  Az alapító az osztalék kifizetéséről – az ügyvezető - a felügyelő bizottság által jóváhagyott - 

javaslatára – a beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat. 

35. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba, az alapító 

döntéseibe ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy az alapító érdekeit, köteles haladéktalanul 

értesíteni társaság alapítóját. 

36.  A bizottság testületként jár el, tagjai közül elnököt választ. Határozatképes, ha minden tagja jelen 

van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, 
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képviseletnek nincs helye. A bizottság tagját e minőségében a társaság alapítója, illetve 

munkáltatója nem utasíthatja. 

37.  A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél 

megjelölésével – a bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kézhezvételtől 

számított 8 napon belül köteles intézkedni a 30 napon belüli időpontra történő összehívásról. Ha az 

elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az összehívásra. A bizottság ügyrendjét 

maga állapítja meg, azt az alapító hagyja jóvá. 

38.  A bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az 

ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a 

bizottság tagja felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság 

ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. 

39. A Felügyelő Bizottságnak a tulajdonos, Abony Város Önkormányzata határozatával kijelölt tagjai 

2013. ………….. napjától 2014. …………….. napjáig terjedő időszakra: 

 

…………………... anyja születési neve: ……………………….. 

 születési idő: …………………………….…. 

 ……………………………….sz. alatti lakos 

 

 ………………….. anyja születési neve: ……………………..…. 

 születési idő: ………………………………... 

 ……………………………… sz. alatti lakos 

 

 ………………….. anyja születési neve: ………………………… 

 születési idő: ………………………………… 

 ………………………………. sz. alatti lakos. 

40. A bizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési 

kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 

 

VII. 

 

A KÖNYVVIZSGÁLÓ 

 

41.  Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók 

nyilvántartásában szerepel. A könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb öt évre kell 

megválasztani. A könyvvizsgálóval, megválasztását követően az ügyvezető köt szerződést a polgári 

jog általános szabályai szerint. 

42.  A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról az 

alapító nem hozhat döntést. A könyvvizsgáló az alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti 

jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve 

megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. 

43.  A könyvvizsgáló betekinthet a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság 

tagjaitól, illetve a munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, 

értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. A társaság ügyeiről szerzett értesüléseit 

üzleti titokként köteles megőrizni. 

44.  Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója, a társaság vezető tisztségviselője és felügyelő 

bizottsági tagja, ezek közeli hozzátartozója, továbbá a társaság munkavállalója, e minőségének 

megszűnésétől számított három évig.  

 A könyvvizsgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet. 

Az alapító döntés előkészítéseiben köteles részt venni. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót 
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tanácskozási joggal a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló is 

kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. 

45.  Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság 

vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető 

tisztségviselő vagy a felügyelő bizottság tagjainak a törvényben meghatározott felelősségét vonja 

maga után, köteles az alapítót értesíteni, döntését kérni. Ha alapító a jogszabályok által megkívánt 

döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a cégbíróságot értesíteni. 

46. A könyvvizsgálói megbízás az alapító döntése alapján visszahívással, a könyvvizsgálóval kötött 

szerződésben szereplő időtartam lejártával, törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a 

könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával szűnik meg.  

A könyvvizsgáló újraválasztható, felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, 

illetve a Ptk-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók. 

47.  A tulajdonos önkormányzat által kijelölt könyvvizsgáló 2013. ……………. napjától 2014. év 

……………………. napjáig: 

 

Név: ………………………………………………………….. 

Cégjegyzékszám: ……………………………………………... 

Székhely: ……………………………………………………... 

Képviseli: ……………………………………………..……… 

Kamarai nyilvántartási szám: …………………………………. 

Eljáró könyvvizsgáló: ……………………………………….… 

Anyja születési neve: ………………………………..…………. 

Lakcím: ……………………………………………..…………. 

Kamarai tagsági szám: …………………………………………. 

 

VIII. 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 

 

48. A vezető tisztségviselő az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított tizenöt napon 

belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag, írásban 

tájékoztatni köteles. Egyebekben a vezető tisztségviselő, illetve könyvvizsgáló 

összeférhetetlenségére a Gt rendelkezései az irányadóak. 

49. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság tagja  

-  nem köthet saját nevében a társaság tevékenységi körébe tartozó jogügyletet, 

-  nem lehet tagja, vezető tisztségviselője a társaságéval azonos tevékenységet végző más 

gazdasági társaságban 

kivéve ha ehhez az alapító hozzájárul.  

 

IX. 

 

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE 

 

50.  A társaság az alapító határozata alapján szűnik meg illetve, ha 

 az alapító okiratban megjelölt időtartam eltelt, más megszűnési feltétel megvalósult, 

 a legfőbb szerv elhatározza a jogutód nélküli megszűnését, vagy elhatározza más gazdasági 

társasággal való egyesülését, illetve szétválását (átalakulását), 

 a cégbíróság Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti, 

 ha a jogszabály így rendelkezik. 

A társaság a cégjegyzékből történt törléssel szűnik meg. 
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51.  A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén – a felszámolási eljárás, valamint a Ctv. 92 § (2) 

bekezdése esetét kivéve - végelszámolás szabályai szerint kell eljárni. 

52.  A társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítését követően 

megmaradó vagyon az alapítót illeti. 

 

X. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

53.  A társaság üzleti éve minden év január 1-jén kezdődik és december 31-én fejeződik be. A társaság 

első üzleti éve e szerződés aláírásának napján indul. 

54. Az ügyvezető az alapító okiratot és annak mellékleteit 30 napon belül köteles a cégbíróságnak 

beterjeszteni. A cégbejegyzési költségek az alapítót, a későbbi változás bejegyzési eljárással 

kapcsolatban felmerülő a társaságot terhelik. 

55.  A jelen alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 

IV. és Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

56. Az alapító kijelenti, hogy ezen okiratba foglalt valamennyi rendelkezés akaratával mindenben 

megegyezik és e tényt aláírásával igazolja. 

57. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az alapító tulajdonos Abony Város 

Önkormányzata a ../2013. (……...) számú képviselő testületi határozatával fogadta el. 

 

Kelt.: Abony, 2013. ................. napján. 

 

 

 

 

……………………………………... 

Abony Város Önkormányzata 

Alapító 

Képv.: Romhányiné Dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

Ellenjegyzem: 

Abony, 2013. ……………….. napján. 

 

 

 

…………………………... 

ifj. dr. Tóta Áron  

ügyvéd 

 

A 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy jelen egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okirat szövege mindenben megegyezik, a 2011. szeptember 29. napján kelt alapító okirat, valamint 

ezen alapító okiratot módosító 2012. június 05. napján kelt alapítói határozat és a …/2013. (…….) számú 

Képviselő-testületi határozat szövegével. 

 

Abony, 2013. ………………….. napján. 

 


