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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

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

 

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

Fekete Tibor, Gulykáné Gál Erzsébet, Kelemen Tibor János, Murvainé Kovács Rita képviselők 

Képviselő-testület tagjai 7 fő. 

 

Napirend tárgyalása közben érkezett: Dr. Abonyi Viktor, Kocsiné Tóth Valéria 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Balogh Pál jegyző, Fiala Károly Településfejlesztési 

Osztályvezető, Vargáné Francsák Hajnalka Gazdasági Osztályvezetői feladatokat ellátó gazdasági 

ügyintéző, Kovács Teodóra Humán és Szociális Ügyek Osztály osztályvezetője, Vincze István Mikro-

Voks kezelő, Csajbók Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető, dr. Tömböl Klára Loretta titkársági ügyintéző 

 

Állampolgári megjelenés: 2 fő 

 

- - - 

 

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 rendkívüli Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait. 

 

Napirend:   
  

Zárt ülés:         Előterjesztő: 

 

 

1. „KEOP-1.3.0/2F/09-2009-007 kódszámú     Romhányiné dr. Balogh Edit 

Abony Város Ivóvíz minőség-javítási és     Polgármester 

ivóvízhálózat rekonstrukciós programja” című  

projektjében keletkezett maradványérték és  

tartalékkeret felhasználásából megvalósuló kivitelezési  

feladatok ellátása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás  

eredményének megállapítása 

 

 

Nyílt ülés:           Előterjesztő: 

 

1. Abony Város Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Tervének elfogadása       Polgármester 

 

2. Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013.    Jánosi László 

évi I. negyedévéről        az Abonyi Városfejlesztő Kft. 

          ügyvezető igazgatója 

 

3. Az Abonyi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának    Romhányiné dr. Balogh Edit 
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módosítása             Polgármester   

      

4. A megépülő piaccsarnokban (Abony,     Romhányiné dr. Balogh Edit 

Kossuth tér 5-7. 859/4 hrsz.) üzlethelyiségek    Polgármester 

hasznosítása      

 

5. Az Abokom Nonprofit Kft. 2013 évi üzleti tervének   Romhányiné dr. Balogh Edit 

elfogadása        Polgármester 

 

6. Abony Város Intézményei által használt korlátozottan   Gulykáné Gál Erzsébet 

forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának    az Oktatási, Sport és 

jóváhagyásáról szóló 344/2012. (XI.29.) és a    Kulturális Bizottság elnöke 

Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeinek  

jóváhagyásáról szóló 346/2012. (XI.29.) számú  

Képviselő-testületi határozat módosítása 

 

7. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület    Romhányiné dr. Balogh Edit 

a településképi bejelentési eljárásról szóló rendeletének  Polgármester 

 megalkotása  

 

8. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület    Romhányiné dr. Balogh Edit 

a településképi véleményezési eljárásról szóló    Polgármester 

önkormányzati rendeletének megalkotása  

 

9. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló   Dr. Egedy Zsolt 

5/2000. (II. 29.) rendelet módosítása     a Szociális és Egészségügyi 

(a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások  Bizottság elnöke 

térítési díjai)          

 

10. A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló    Romhányiné dr. Balogh Edit 

9/2009. (VI. 02.) sz. rendelet módosítása    Polgármester 

(étkezési térítési díjak) 

 

11. A Virágos Abonyért cím alapításáról és     Romhányiné dr. Balogh Edit 

adományozásának rendjéről szóló helyi rendelet   Polgármester 

megalkotása – I. forduló 

 

12. Gyöngyszemek Óvodája intézményvezetői     Gulykáné Gál Erzsébet 

(magasabb vezetői) beosztás betöltésére pályázat kiírása Oktatási, Sport és Kulturális 

Bizottság Elnöke 

 

13. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői   Gulykáné Gál Erzsébet 

(magasabb vezetői) beosztás betöltésére pályázat kiírása  Oktatási, Sport és Kulturális  

         Bizottság Elnöke 

 

14. Tulajdonosi hozzájárulás megadása az abonyi    Romhányiné dr. Balogh Edit 

KID Football Klub Abony, Imre utca 4. szám alatti   Polgármester 

sportpálya fejlesztésére irányuló pályázatához 
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15. Abony Városi Polgárőrség kérelmének elbírálása az   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Abony, Vasút út 2. sz. alatti 23 m² alapterületű helyiség  Polgármester 

 használatára  

 

16. Az Önkormányzat és az EH-SZER Kft. között kötött   Romhányiné dr. Balogh Edit 

közvilágítással kapcsolatos munkák elvégzése tárgyú  Polgármester 

 szerződés módosításáról 

 

17. Az Abony 4728/13 helyrajzi számú ingatlan    Romhányiné dr. Balogh Edit 

(Téglagyári - tó) értékesítésére vonatkozó pályázat kiírása  Polgármester 

 

18. Az Abony, Vak Bottyán út 2. 1536/1 hrsz-ú ingatlan   Romhányiné dr. Balogh Edit 

értékesítésre pályázat kiírása      Polgármester 

 

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

alatti ingatlan hasznosítására      Polgármester 

 

20. Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás nem   Romhányiné dr. Balogh Edit 

szociális alapon történő bérbeadása     Polgármester 

 

21. Lejárt határidejű határozatok      Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 
- - - 

 

Javasolta, hogy a „Tagi kölcsön nyújtása az ABOKOM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére” 

című napirend a zárt ülés 2. 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: 
 

58/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a „Tagi kölcsön nyújtása az ABOKOM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére” 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 „Tagi 

kölcsön nyújtása az ABOKOM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére” című napirendi pontot 

a képviselő-testület zárt ülésének 2. napirendjére tűzi. 

 
- - - 

 

Felvételre javasolta nyílt ülés 21. napirendi pontjaként az „Egyes önkormányzati Köznevelési 

Intézmények Alapító Okiratainak módosítása” című napirendi pontot.  

 

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

59/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az „Egyes önkormányzati Köznevelési Intézmények Alapító Okiratainak 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 „Egyes 

önkormányzati Köznevelési Intézmények Alapító Okiratainak módosítása” című napirendi pontot a 

képviselő-testület nyílt ülésének 21. napirendjére tűzi. 

 

- - - 

 

Felvételre javasolta nyílt ülés 23. napirendi pontjaként a napirenden kívüli „Egyebek, napirenden kívüli 

hozzászólások” napirendi pontot.  

 

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: 

 

60/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az „Egyebek, napirenden kívüli hozzászólások” 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 napirenden kívüli hozzászólásokat a 

képviselő-testület nyílt ülésének 23. napirendi pontjaként tárgyalja. 

 

- - - 

 

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:   
  

Zárt ülés:         Előterjesztő: 

 

 

1. „KEOP-1.3.0/2F/09-2009-007 kódszámú     Romhányiné dr. Balogh Edit 

Abony Város Ivóvíz minőség-javítási és     Polgármester 

ivóvízhálózat rekonstrukciós programja” című  

projektjében keletkezett maradványérték és  

tartalékkeret felhasználásából megvalósuló kivitelezési  

feladatok ellátása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás  
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eredményének megállapítása 

 

2. Tagi kölcsön nyújtása az ABOKOM Nonprofit Korlátolt   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Felelősségű Társaság részére      Polgármester 

 

Nyílt ülés:           Előterjesztő: 

 

1. Abony Város Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Tervének elfogadása       Polgármester 

 

2. Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013.    Jánosi László 

évi I. negyedévéről        az Abonyi Városfejlesztő Kft. 

          ügyvezető igazgatója 

 

3. Az Abonyi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának    Romhányiné dr. Balogh Edit 

módosítása             Polgármester   

      

4. A megépülő piaccsarnokban (Abony,     Romhányiné dr. Balogh Edit 

Kossuth tér 5-7. 859/4 hrsz.) üzlethelyiségek    Polgármester 

hasznosítása      

 

5. Az Abokom Nonprofit Kft. 2013 évi üzleti tervének   Romhányiné dr. Balogh Edit 

elfogadása        Polgármester 

 

6. Abony Város Intézményei által használt korlátozottan   Gulykáné Gál Erzsébet 

forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának    az Oktatási, Sport és 

jóváhagyásáról szóló 344/2012. (XI.29.) és a    Kulturális Bizottság elnöke 

Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeinek  

jóváhagyásáról szóló 346/2012. (XI.29.) számú  

Képviselő-testületi határozat módosítása 

 

7. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület    Romhányiné dr. Balogh Edit 

a településképi bejelentési eljárásról szóló rendeletének  Polgármester 

 megalkotása  

 

8. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület    Romhányiné dr. Balogh Edit 

a településképi véleményezési eljárásról szóló    Polgármester 

önkormányzati rendeletének megalkotása  

 

9. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló   Dr. Egedy Zsolt 

5/2000. (II. 29.) rendelet módosítása     a Szociális és Egészségügyi 

(a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások  Bizottság elnöke 

térítési díjai)          

 

10. A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló    Romhányiné dr. Balogh Edit 

9/2009. (VI. 02.) sz. rendelet módosítása    Polgármester 

(étkezési térítési díjak) 
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11. A Virágos Abonyért cím alapításáról és     Romhányiné dr. Balogh Edit 

adományozásának rendjéről szóló helyi rendelet   Polgármester 

megalkotása – I. forduló 

 

12. Gyöngyszemek Óvodája intézményvezetői     Gulykáné Gál Erzsébet 

(magasabb vezetői) beosztás betöltésére pályázat kiírása Oktatási, Sport és Kulturális 

Bizottság Elnöke 

 

13. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői   Gulykáné Gál Erzsébet 

(magasabb vezetői) beosztás betöltésére pályázat kiírása  Oktatási, Sport és Kulturális  

         Bizottság Elnöke 

 

14. Tulajdonosi hozzájárulás megadása az abonyi    Romhányiné dr. Balogh Edit 

KID Football Klub Abony, Imre utca 4. szám alatti   Polgármester 

sportpálya fejlesztésére irányuló pályázatához 

 

15. Abony Városi Polgárőrség kérelmének elbírálása az   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Abony, Vasút út 2. sz. alatti 23 m² alapterületű helyiség  Polgármester 

 használatára  

 

16. Az Önkormányzat és az EH-SZER Kft. között kötött   Romhányiné dr. Balogh Edit 

közvilágítással kapcsolatos munkák elvégzése tárgyú  Polgármester 

 szerződés módosításáról 

 

17. Az Abony 4728/13 helyrajzi számú ingatlan    Romhányiné dr. Balogh Edit 

(Téglagyári - tó) értékesítésére vonatkozó pályázat kiírása  Polgármester 

 

18. Az Abony, Vak Bottyán út 2. 1536/1 hrsz-ú ingatlan   Romhányiné dr. Balogh Edit 

értékesítésre pályázat kiírása      Polgármester 

 

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

alatti ingatlan hasznosítására      Polgármester 

 

20. Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás nem   Romhányiné dr. Balogh Edit 

szociális alapon történő bérbeadása     Polgármester 

 

21. Egyes önkormányzati Köznevelési Intézmények Alapító   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Okiratainak módosítása      Polgármester 
 

22. Lejárt határidejű határozatok      Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

23. Egyebek, napirenden kívüli hozzászólások 

 

 

- - - 

 

A Képviselő-testület munkáját zárt üléssel folytatta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 
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A zárt ülés közben érkezett Dr. Abonyi Viktor képviselő, így a nyílt ülésen jelen lévő Képviselő-testületi 

tagok száma 8 fő.  

1./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési 

Tervének elfogadása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

Javasolta a Közbeszerzési terv elfogadását azzal a módosítással, hogy a határozat mellékletét képező 

táblázat „II. Építési beruházás” pontjának 3. sora törlésre kerüljön.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy támogatja a polgármester asszony módosító-javaslatát. Javasolja az 

Üzletház és lakások építése közbeszerzési tervben történő szerepeltetésének kivételét, mivel tudomása 

szerint erre sem áll rendelkezésre fedezet, valamint erre vonatkozóan nem készült végleges 

megvalósíthatósági tanulmány.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Befogadta a módosító javaslatot, azonban elmondta, hogy a szükséges 

fedezet rendelkezésre áll.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

63/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. 

§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évre vonatkozó a határozat mellékletekét 

képező közbeszerzési tervet elfogadja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési terv közzétételével kapcsolatos 

intézkedések megtételével Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert bízza meg. 

 

Határidő: 2013. március 31. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit 

Végrehajtásban közreműködik: 
Titkárság 

Településfejlesztési Osztály 

KÁR-MENTOR Bt. 

A határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

KÁR-MENTOR Bt. 

 

- - - 
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2./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. évi I. 

negyedévéről 

 

Napirendi pont előadója: Jánosi László, az Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Felkérte Jánosi László 

ügyvezető igazgató urat a képviselők által feltett kérdések megválaszolására.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte Jánosi Lászlótól, hogy a műszaki ütemterv tartható-e a piac vonatkozásában, 

illetve van-e csúszás, az hány napot jelent. Kérdezte továbbá, hogy a Nagykőrösi út 3. szám felújítására 

mekkora összeget költött az Önkormányzat? 

 

Jánosi László: A piac nyomon követési gantt diagramjában látható, hogy az alépítményi munkáknál, 

elsősorban a közműépítésre vonatkozóan van elmaradás, amely a rendkívüli és nem várt időjárási 

körülményeknek köszönhető. Összességében 8 nap bejegyzés van az építési naplóban. Ez kedvezőbb 

időjárási körülmények között és megfelelő hozzáállással behozható. 

A Nagykőrösi út 3.-ban csak a telefon és az internet vonal kiépítési költségei terhelték a Városfejlesztő 

Kft. költségvetését. Az épületet úgy kapták, hogy nem kívántak többletköltséget ráfordítani.  

 

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

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy tavaly nyáron közmunkaprogram keretében került 

felújításra az épület, amelyet eredetileg a Zeneiskolának szántak. Az alacsony nyílászáró magasságok 

miatt oktatási intézménynek nem javasolták. Ami indokolja, hogy felszabaduljon a Nagykőrösi út 3., 

hogy a Városfejlesztő Kft. a Településfejlesztési Osztállyal szoros együttműködésben kell, hogy 

dolgozzon. A Járási Hivatal megalakulásával az átszervezés miatt a Településfejlesztési Osztály melletti 

két irodahelyiség felszabadult.  

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy költségátcsoportosítást engedélyeztek a színházterem megemelt 

széksoraihoz, valamint a köztéri szobrok megújításához, rendbetételéhez.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő beszámoló és a 

határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

64/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. évi I. negyedéves beszámolójáról 

 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testület az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. I. 

negyedéves tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, és elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásában közreműködik: 
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 Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

- - - 

 

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

módosítása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

65/2013. (III.28.) 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 az Abonyi Városfejlesztő Kft. 

ügyvezetőjét, Jánosi Lászlót az Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 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 
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 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd 

 Abonyi Városfejlesztő Kft. 

 
- - - 

 

4./ Napirendi pont tárgya: A megépülő piaccsarnokban (Abony, Kossuth tér 5-7. 

859/4 hrsz.) üzlethelyiségek hasznosítása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Fekete  Tibor: Javasolja, hogy az első hónapban az asztalfoglalási bérleti díjnak csak a felét kelljen a 

bérlőknek kifizetni.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Az üzlethelyiségek ingyenes használatát nem, a területfoglalást az 

asztalokra vonatkozóan viszont támogatja. 

 

Fekete Tibor: Akik évek óta rendszeresen a piacra jártak árulni, ők ingyenesen, az új árusok pedig 

felpénzen használhassák a piacot, 1 hónapon keresztül.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Ismertette az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság módosító javaslatát. Felhívta a 

figyelmet arra, hogy az előterjesztés határozati javaslata az abban szereplő 140/2011. (IV.28.) számú 

határozatot hatályon kívül helyezi, a Lejárt határidejű határozatok napirendi pont előterjesztésében 

szereplő határozati javaslat pedig ugyanezen határozatot hatályban tartja.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Az üzleti tervet és a született határozatot felül kell vizsgálni. Készül a 

következő előterjesztés az üzletház megvalósítására, ami tartalmazza, hogy a földterület nem lesz eladó, 

földhasználati jog lesz rajta.  

 

Kocsiné Tóth Valéria: Kérdezte, hogy mi volt a visszajelzés a potenciális bérlők részéről azzal 

kapcsolatban, hogy az Önkormányzat végezteti el az egységes arculat érdekében a végső munkát. 

A fűtés költséget hogyan számolják el üzlethelyiségenként? 

 

Jánosi László: A hirdetéssel a fő cél az volt, hogy felmérjük az aktuális piaci igényeket. Az érdeklődők a 

270 m2 terület több mint felére nyújtottak be igénylapot. Ennek alapján a Pénzügyi Bizottságnak kell 

eldöntenie, hogy a július közepére tervezett átadási ünnepségre szeretnék kiépíteni párhuzamosan az 

üzlethelyiségek belső kialakítását, vagy megvárják azt az állapotot, amikor a jelenlegi kivitelező elkészíti 

a csarnokot és utána épül ki a belső. 

A fűtéssel kapcsolatban elmondta, hogy mivel egy kazánról fog egy négyes üzlethelyiség-rendszer 

ellátásra kerülni, hőmennyiség mérőket tervezett be az épületgépész tervező, havi leolvasásból a kazán 

fogyasztására vonatkozóan lehet majd meghatározni az adott üzlettér üzemeltetési költségeit.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ha a bérlő szeretné, ha nyitásra kialakításra kerülne a belső tér, az az 

ABOKOM Nonprofit Kft-n keresztül kivitelezhető, a válaszfalat, a csempét, a radiátort és a világítótestet 

értendően, vagy kivárja a csarnok elkészültét és saját kivitelezővel oldja meg a kialakítást.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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



12 

 

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

javaslat módosított 1. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

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

 

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

javaslat 2. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak határozati javaslat 3. pontjának elfogadásáról.  

 

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

javaslat 3. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

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

 

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

javaslat 4. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak határozati javaslat 5. pontjának elfogadásáról.  

 

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

javaslat 5. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

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

 

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

módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

66/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a megépülő piaccsarnokban (Abony, Kossuth tér 5-7. 859/4 hrsz.) üzlethelyiségek hasznosításáról 

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

CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a 13.§ (1) bekezdés 14. 

pontját, az Abony Város Önkormányzatának Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás 

egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV. 12.) sz. önkormányzati rendelet valamint 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. A Képviselő-testület a 140/2011. (IV.28.) számú Képviselő-testületi határozat 1. pontjában lévő 

felsorolás 2. francia bekezdését hatályon kívül helyezi: 

 

„- PIACI üzlethelységek és értékesítési terek bérbeadása: bruttó 8 EUR /m2/hó” 

 

 

2. A Képviselő-testület a megépülő piaccsarnokban (Abony, Kossuth tér 5-7. 859/4 hrsz.) 

mindösszesen 273, 29 m² üzlethelyisége(ke)t, mely(ek) szabadon alakítható(k) és várhatóan 8 db 

üzlethelyiség bérlői számára 10 éves határozott időre szóló bérleti jogot biztosít 25.000.- forint 

/m2 + Áfa áron. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Bizottságot a pályázati eljárás lefolytatására, azzal, hogy a 

liciteljárás során a minimális - induló -  bérleti díjat 2.000,- Ft + Áfa/m²/hó összegben jelöli meg.  

 

Határidő: 2013. május 30. 
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Felelős:     Pénzügyi Bizottság 

A végrehajtásban közreműködik:  

Településfejlesztési Osztály 

 

4. Készüljön előterjesztés a vásár-és piactartás rendjéről szóló 16/2001. (XII.06.) szám rendelet 

átfogó felülvizsgálatára vonatkozóan. 

 

Határidő: 2013. május 30. 

Felelős:  dr. Balogh Pál jegyző 

A végrehajtásban közreműködik:  

Településfejlesztési Osztály 

 

5. A Képviselő-testület felkéri az Abokom Nonprofit Kft.-t, hogy- a 4. pont szerinti rendeletalkotást 

is segítendően - készítsen részletes költségelemzést a piac hosszú távú üzemeltetésére 

vonatkozóan. 

 

 

Határidő: 2013. április 25. 

Felelős:  Gáspár Csaba Abokom Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

A végrehajtásban közreműködik:  

Titkárság 

Településfejlesztési Osztály 

 

A határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Abonyi Városfejlesztő Kft. 

ifj. dr. Tóta Áron ügyvéd 

Abokom Nonprofit Kft. 

 

- - - 

 

5./ Napirendi pont tárgya: Az Abokom Nonprofit Kft. 2013 évi üzleti tervének 

elfogadása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Felkérte Kelemen Tibor 

képviselő urat az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság véleményének ismertetésére.  

 

Kelemen Tibor: Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a beszámolót megismerte, a vízközmű ellátás 

szolgáltatásnak közműadó, átírási illeték része adott okot vitára, ezért kérte Gáspár Csaba ügyvezető 

igazgató urat, hogy adjon tájékoztatást a Képviselő-testületnek ezzel kapcsolatban.  

 

Gáspár Csaba: Ismertette a DAKÖV Kft-által végzett vízközmű ellátás biztosításának feltételeit, 

részleteit. 

 

Dr. Abonyi Viktor: A közműadót a DAKÖV Kft-nek vagy Abony városának kell kigazdálkodnia?  
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Gáspár Csaba: Az ABOKOM Kft-nek. Minden egyes díj a DAKÖV Kft-t illeti.  

 

Kelemen Tibor: Kérdezte, hogy milyen szankciókkal lehet a szemétszállítási díj befizetését elérni az azt 

nem teljesítők esetében? Véleménye szerint helyi rendeletben kell megfogalmazni, hogy a 

szemétszállítási díjakat kötelező legyen megfizetni. A lakosokat szankciókkal kell a fizetési hajlandóság 

felé terelni, mert az ABOKOM Kft-t tönkre fogja tenni a szemétdíjak meg nem fizetése.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Véleménye szerint legnagyobb kihívásnak a 2013-as évben az ABOKOM 

gazdálkodását tekintve az intézmények épület együttesének működtetése.  

 

Kelemen Tibor: Mennyi lesz az a létszám, amire a létszámleépítés során számítani kell?  

 

Gáspár Csaba: 8-10 főt minimum el kell bocsátani a cégtől. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Az Önkormányzat és az ABOKOM közötti szerződésnek megfelelően kerülnek-e 

tovább foglalkoztatásra január 1-jét követően, mind munkajogilag, mind bér vonatkozásában azok a 

munkavállalók, akik az intézményeknél a karbantartói feladatokat látják el?  

 

Gáspár Csaba: Elmondta, hogy az átvétel törvényesen és jogosan történt. Az alapbért mindenki 

megkapja, az egyéb illetményeket megvizsgáltatták jogásszal, volt olyan, akinél nem volt az jogos és 

megállapítható. Minden egyes dolgozó az adott jogszabálynak megfelelően lett átvéve, ezen felül az 

előírásnak megfelelően kapják a 10.000 Ft-os Erzsébet utalványt is.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

67/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abokom Nonprofit Kft. 2013 évi üzleti tervének megismerésére 

 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 

alábbi határozatot hozza. 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abokom Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti 

tervét megismerte és azt elfogadja.  

 

Határidő: 2013. december 31. 

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 

 Ifj. Tóta Áron ügyvéd 

 Abokom Nonprofit Kft.  
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- - - 

 

Szünet 

 

- - - 

 

6./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Intézményei által használt korlátozottan 

forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának 

jóváhagyásáról szóló 344/2012. (XI.29.) és a Városi 

Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeinek 

jóváhagyásáról szóló 346/2012. (XI.29.) számú 

Képviselő-testületi határozat módosítása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte Gulykáné Gál Erzsébetet az Oktatási, Sport és Kulturális 

Bizottság javaslatainak ismertetésére. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Ismertette a Bizottság észrevételeit, javaslatait.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy a 2012-es év gyakorlatához képest, ami az igénybevett óraszámokat 

illeti, a kapott táblázat szinten tartást, növekvést, vagy csökkenést jelent-e, egyesületekre lebontva? A 

javasolt ingyenes térítésmentes óraszámok vonatkozásában van-e az érintettek egyesületek részéről 

írásbeli beleegyező nyilatkozat, született-e megállapodás? Vannak-e olyan egyesületek, amelyek 

kimaradtak? 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Minden sportegyesület meghívást kapott a Bizottság megbeszélésére, aki 

szerette volna, mindenki eljuttatta a véleményét a Bizottság számára. Írásbeli megállapodás nem született. 

Az előterjesztésben szereplő óraszám az, ami szinten tartást jelent, ennyi volt tavaly. Egy sportegyesület 

sem maradt ki belőle.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Javasolta, hogy a határozati javaslat 1. pontjában a Birkózó Klubhoz a Városi 

Sportcsarnok és Sportpálya térítésmentes használata mellé kerüljön egyértelműen rögzítésre 690 óra az 

Apponyi úti teremre vonatkozóan.  

 

Fekete Tibor: A Power Karate SE kapcsán elmondta, hogy az egyesület támogatása méltatlanul nem 

arányosan történt, ami a táblázat alapján kimutatásra is került. Szeretné, ha nem visszamenőleg, de 

legalább innentől kezdve ezt figyelembe venné a Képviselő-testület. Fontosnak tartja a Sportcsarnok 

intézményvezetői munkájának azt a részét, amikor felmérésre kerülnek azok az igények, amelyek kapcsán 

a Sportcsarnokba bevételt hozó rendezvény formájában érezhetik jól magukat az emberek.  

Azok az idők, amelyek megállapításra kerültek, valamint amelyektől a sportegyesületek visszaléptek a 

fizetős vendégek javára, kerüljenek kihasználásra.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: A szándék az, hogy a bevételt növeljék. A Power Karate SE kifejezett kérése az 

volt, hogy szeretnék, ha külön termük lenne, ahol ott hagyhatják a felszerelést. Bízik benne, hogy lehet 

őket segíteni valamilyen módon.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító javaslatról, amely szerint a határozati 

javaslat 1. pontjának mellékletébe kerüljön be a Birkózó Klubnál az Apponyi úti tornaterem térítésmentes 

használata 690 órában. 

 

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

javaslat 1. pontjának módosítását egyhangúlag elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító javaslatról, amely szerint a határozati 

javaslat 2. pontjában kerüljön nevesítésre az Apponyi úti tornaterem rezsi óradíja, amely alapján kerül 

kiszámításra az Abonyi Birkózó Club részére nyújtott teremhasználati támogatás összege. 

 

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

javaslat 2. pontjának módosítását egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító javaslatról, amely szerint a határozati 

javaslat 3. pontjaként kerüljön rögzítésre, hogy az Apponyi úti tornaterem teremhasználati díjtételei a 

Képviselő-testület munkaterv szerinti novemberi ülésén kerül meghatározásra. 

 

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

javaslat 3. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

Pontosításként elmondta, hogy a Hagyományőrző Abonyi Néptáncegyüttes a Gyulai iskola auláját 

használja, kérte az elírás kijavítását a határozati javaslatban.  

 

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

elfogadásáról. 

 

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

előterjesztést és a módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot 

hozta: 

 

68/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abony Város Intézményei által használt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérleti 

díjának jóváhagyásáról szóló 344/2012. (XI.29.) és a Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti 

díjtételeinek jóváhagyásáról szóló 346/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

módosításáról 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelembe véve Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének az Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú önkormányzati rendeletet figyelembe véve az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a korlátozottan forgalomképes 

vagyontárgyak az abonyi sport és civil szervezetek által történő térítésmentes használathoz az 

alábbiak szerint(táblázat szerűen a határozat 1. sz. melléklete): 

 

1.1.Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 2013. évben az Abonyi KID 

Football Club részére a Gyulai Gaál Miklós Ált. Isk. tornatermének  heti kétszer, egy órában de 

összesen éves szinten 108 órában történő térítésmentes használatához, 

  a Somogyi Imre Ált. Isk. tornatermének heti négyszer, másfél órában, de összesen éves szinten 

288 órában történő térítésmentes használatához,  

 a Városi Sportcsarnok éves 106 órában történő térítésmentes használatához, 

 a sportpálya éves 995 órában történő térítésmentes használatához  
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 a Mucsányi Tamás műfüves pálya téli időszakban történő heti két alkalommal másfél –másfél 

órában történő térítésmentes használatához, 

 

1.2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 2013. évben az Abonyi Kézilabda 

Club részére, hogy a női szakág heti 12 órában, a férfi szakág heti 10 órában, de összesen éves 

szinten 628 órában történő Városi Sportcsarnok térítésmentes használatához. 

 

1.3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 2013. évben az Abonyi Torna és 

Akrobatika Club részére a Gyulai Gaál Miklós Ált. Isk. tornatermének heti 10 órában, de 

összesen évi 481 órában történő térítésmentes használatához, valamint a Városi Sportcsarnok éves 

szinten 151 órában történő térítésmentes használatához. 

 

1.4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 2013. évben az Abonyi Birkózó 

club részére a Városi sportcsarnok éves szinten 70 órában történő térítésmentes használatához és a 

sportpálya éves szinten 80 órában történő térítésmentes használatához, valamint az Apponyi úti 

tornaterem térítésmentes használatához éves szinten 690 órában. 

 

1.5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 2013. évben a POWER Karate SE 

részére a Városi sportcsarnok éves szinten 14 órában történő térítésmentes használatához.  

 

 

1.6. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 2013. évben az Abonyi Galambász 

és Díszmadár Tenyésztők Egyesületet részére a Városi sportcsarnok éves szinten 82 órában 

történő térítésmentes használatához.  

 

1.7. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 2013. évben az Abonyi Rendőrőrs 

részére a Városi sportcsarnok éves szinten 56 órában történő térítésmentes használatához. 

 

 

1.8. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 2013. évben a Gyulai DSE részére 

a Mucsányi Tamás műfüves pálya éves szinten 56 órában történő térítésmentes használatához. 

 

1.9. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 2013. évben a Hagyományőrző 

Abonyi Néptánc Együttes részére a Gyulai Gaál Miklós Ált. Isk. aulájának heti két alkalommal 

két-két órában, de éves szinten összesen 192 órában történő térítésmentes használatához. 

 

1.10. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 2013. évben a Nagyabonyi 

Színkör részére a Gyulai Gaál Miklós Ált. Isk. aulájának evés szinten összesen 9 órában történő 

térítésmentes használatához. 

 

1.11. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 2013. évben az ETKA 

Jógacsoport részére a Gyulai Gaál Miklós Ált. Isk. Szolnoki úti tornatermének havi 4 

alkalommal, de evés szinten összesen 72 órában történő térítésmentes használatához. 

 

1.12. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 2013. évben az Abonyi 

Fúvózenekari Egyesület részére a Városi sportcsarnok éves szinten 75 órában történő 

térítésmentes használatához. 

 

1.13. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 2013. évben a Fergeteg Triatlon 

SE tagjainak részére a Városi Termálfürdő használatának a teljes nyári szezonban, 18.000,-Ft/fő 

úszóbérlettel való igénybevételéhez. 
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2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Bálintné Sárkány Mária intézményvezetőt 

az Apponyi úti tornaterem rezsi óradíjának nevesítésére, amely alapján kerül kiszámításra az 

Abonyi Birkózó Club részére nyújtott teremhasználati támogatás összege.  

 

3. Az Apponyi úti tornaterem teremhasználati díjtételei a Képviselő-testület munkaterv szerinti 

novemberi ülésén kerül meghatározásra.  

 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit, Abokom Nonprofit Kft., Városi Sportcsarnok 

 

A végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési osztály 

 

Értesülnek:  Romhányiné dr. Balogh Edit 

  Parti Mihály alpolgármester 

  dr. Balogh Pál jegyző 

  Valamennyi osztályvezető 

  Abokom Nonprofit Kft. 

Városi Sportcsarnok 

Valamennyi sport és civil szervezet 

 

- - - 

 

7./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület a 

településképi bejelentési eljárásról szóló rendeletének 

megalkotása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte Farkas Zsolt főépítész urat, hogy foglalja össze az előterjesztés 

tartalmát.  

 

Farkas Zsolt: Ismertette a rendelet-tervezetet.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a településképi bejelentési eljárásról szóló rendeletet ki 

kell egészíteni egy településképi kötelezettséggel, amely szerint amennyiben a kötelezett nem teljesíti azt, 

50.000 Ft bírság szabható ki. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Véleménye szerint vagy kerüljön mindkét rendelet-tervezet napirendről levételre, majd 

később egységesen egy rendeletbe foglalva kerüljön a Képviselő-testület elé, vagy elfogadják a 

rendeleteket külön-külön, majd egy hónap múlva egységes szerkezetre hozzák, a két alaprendeletet pedig 

megszüntetik. Ismertette az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslatát a romos épületekre 

vonatkozóan.  

Dr. Balogh Pál: Javasolta, hogy mint 1. forduló kerüljön megtárgyalásra a két rendelet-tervezet.  

 

Kelemen Tibor: Ismertette az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslatát, a bejelentési eljárás 

díjtétele kerüljön módosításra.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A két rendelet megalkotása nem vonható össze. Az egyik egy önálló 

önkormányzati hatósági eljárás, míg a másik közreműködés, részvétel az építéshatósági eljárásban.  
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Dr. Egedy Zsolt: A 15.000 Ft bejelentési eljárási díjat elfogadhatatlannak tartja. Szankcionálás esetén 

kellene ilyen magas díjat fizetni.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Minimális összeget bejelentésnél szedni kell.  

 

Kelemen Tibor: Jogszabály előírja, hogy ezekért a szolgáltatásokért díjat szedni kell? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy igazgatási szolgáltatási díjakat 

lehet előírni.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Javasolta a tevékenységek megnevezésének, tevékenységi köröknek a pontosítását, 

valamint Bizottsági javaslatként elmondta, hogy a város teljes közigazgatási területére vonatkozóan a 

romos, elhanyagolt, életveszélyes épületek bontási kötelezése, annak a határidőhöz kötése kerüljön 

szabályozásra kiegészítésként a rendelet-tervezetben. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Javasolta, hogy kérje a Képviselő-testület a további átdolgozását a rendelet-tervezetnek, az elhangzott 

kiegészítésekkel.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet 

kiegészítésekkel történő átdolgozásáról. 

 

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

tervezetet további átdolgozásra visszaadta és a következő rendeletet alkotta: 

 

8./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület a 

településképi véleményezési eljárásról szóló 

önkormányzati rendeletének megalkotása  

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérdezte, hogy kívánja-e a Képviselő testület a rendelet-tervezetet még egy fordulóban tárgyalni? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet 

elfogadásáról. 

 

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

előterjesztést és a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2013. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 

a településképi véleményezési eljárásról 
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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A rendelet célja 

1. § 

A rendelet célja Abony Város építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes 

alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákkal kapcsolatban – a helyi 

adottságok figyelembevételével – a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal 

összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése, összességében az épített környezet esztétikus 

kialakítása. 

 

2. A rendelet hatálya 

2. § 

(1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – Abony Város közigazgatási területére 

terjed ki. 

 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely Abony Város közigazgatási területén 

jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységet végez, vagy azzal 

összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít. 

 

(3) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásait a jelen rendeletben foglalt kiegészítésekkel együtt kell 

alkalmazni.  

 

A TELEPÜLÉKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS 

 

3. A településképi véleményhez kötött engedélyezési eljárások 

3. § 

(1) A jelen rendelet előírásai szerint – a 4. § (1) és (2) bekezdéseiben felsorolt területekre, illetve építési 

munkákra vonatkozóan – településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni. 

a) új építmény építésére, 

b) meglévő építmény – (a meglévő tetőtér beépítést is ide értve) beépített szintterület növekedést 

eredményező – bővítésére, illetve a településképet érintő épület átalakítására irányuló építési, 

összevont vagy fennmaradási és továbbépítési engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-

műszaki tervekre, 

c) építési engedélyhez kötött reklámfelületek létesítésére. 

 

(2) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontokban felsorolt építési munkákra vonatkozó és a 4. § (1) 

bekezdésében felsorolt területekre építésügyi hatósági engedélytől eltérő, vagy építésügyi hatósági 

engedélyhez nem kötött építési munkák – az Abony Város Képviselő-testület külön rendeletében 

meghatározottak szerint – csak településképi bejelentési eljárás alapján végezhetők. 

 

4. A településképi véleményezési eljárással érintett területek 

4. § 

 

(1) A jelen rendelet előírásai szerint településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni. 

a) Abony Város Szabályozási Terve szerinti összes beépítésre szánt övezeteiben, kiemelkedő 

jelentőséggel Abony Város városképi szempontból kiemelt jelentőségű útvonalai és közterei 

mentén (Szolnoki út, Tószegi út, Vasút út, Kécskei út, Nagykőrösi út, Ceglédi út, Szelei út, 

Radák út, Újszászi út, Abonyi Lajos utca, Hunyadi János utca, Jókai Mór utca, Kálvin János 

utca, Szilágyi Erzsébet utca, Erzsébet királyné utca, Vak Bottyán utca, Bolyai János utca, 
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Kossuth tér), 

b) Abony Város Szabályozási Terve szerinti összes beépítésre nem szánt övezeteiben 

(mezőgazdasági területek, különleges területek), a Képviselő-testület határozatával jóváhagyott, 

a szabályozási tervében – fejlesztési területeken levő ingatlanokat érintő – építési engedélyhez 

nem kötött építési tevékenység, reklámhelyek elhelyezése esetén. 

 

5. A településképi véleményezési eljárás lefolytatása 

5. § 

 

(1) A településképi véleményezési eljárás az építtető, illetve az általa megbízott tervező (a továbbiakban 

együtt: kérelmező) által a polgármesteri hivatalhoz benyújtott, de a polgármesterhez címzett, 

papíralapú kérelemre indul. A kérelmező legkésőbb a kérelem benyújtásáig a véleményezendő 

építészeti-műszaki tervdokumentációt elektronikus formában feltölti az építésügyi hatósági 

eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre, melyhez a polgármesternek illetve a véleményezési 

eljárásban részvevőknek hozzáférést biztosít. A bejelentéshez papír alapú dokumentációt (1 

példányban), vagy a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni. 

 A kérelem tartalmazza: 

a) a kérelmező nevét, 

b) a kérelmező lakcímét (szervezet esetén székhelyét), 

c) a folytatni kívánt építési tevékenység megjelölését, 

d) a kérelemmel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát. 

 

(2) A polgármester településképi véleményét a főépítész készíti elő. 

 

(3) Az eljárásért a kérelmezőnek 15.000,- forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díjat Abony 

Város Polgármesteri Hivatal bankszámlájára kell befizetni – a „Településképi vélemény: 

Ikt.sz./ÉV/PH” közlemény megadásával. A díj befizetését igazoló bizonylatot (visszaigazolt banki 

átutalási megbízást, vagy készpénzátutalást igazoló szelvényt) az (1) bekezdés szerinti 

véleményezési eljárás kérelméhez – a kérelem beadását követő 2 munkanapon belül – mellékelni 

kell. 

 

(4) A településképi véleményezési eljárásban a polgármester a tervezett építési tevékenységet 

engedélyezésre 

a) javasolja 

b) nem javasolja. 

 

(5) A településképi véleményhez minden esetben csatolni kell a főépítészi szakvéleményt, melynek 

tartalmaznia kell a vélemény részletes indoklását. 

 

(6) A településképi véleményt – a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül – meg kell 

küldeni a kérelmezőnek, és (PDF formátumban) az (1) bekezdés szerint megadott elektronikus 

tárhelyre is fel kell tölteni. 

 

(7) A vélemény kiadására vonatkozó határidőt a papír alapú, vagy digitális adathordozón mellékelt 

dokumentáció beérkezését követő első naptól kell számítani. 

 

(8) A vélemény hatályát veszti, ha annak kiadásától számított 6 hónapon belül a véleménnyel érintett 

ingatlanra vonatkozó, a vélemény tárgyát képező építési tevékenységre I. fokú építéshatósági 

engedély nem kerül kiadásra. 

 

6. A véleményezési dokumentáció tartalma 

6. § 
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(1) Az építészeti-műszaki tervdokumentációnak – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet 22. § (3) 

bekezdésében foglaltakon túl – az alábbi munkarészeket is tartalmaznia kell: 

a) műszaki leírást a telepítésről és az építészeti kialakításról, 

b) legalább 1:500 léptékű helyszínrajzot a szomszédos építmények és a meglévő, valamint 

kialakítandó terepviszonyok részletes ábrázolásával, 

c) az építési tevékenységgel érintett ingatlan és a közterület csatlakozásán a végleges 

terepkialakítást, a csapadékvíz elvezetésének módját, 

d) a véleményezés tárgyát képező építési tevékenységtől függően az érintett építmény 1:100 

léptékű, valamennyi homlokzati rajzát, 

e) az érintett építmény, épület 1:100 léptékű alaprajzait és metszeteit, 

f) az építmény vagy a véleményezés tárgyát képező építési tevékenység utcaképi rajzát, valamint 

látványtervet vagy fotómontázst, 

g) építési engedélyhez kötött önálló reklámhordozó esetében 1:25 léptékű, elő- és oldalnézetét. 

 

7. A településképi véleményezés részletes szempontjai 

7. § 

 

(1) A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy az építészeti-műszaki 

tervdokumentáció 

a) megfelel-e a településrendezési eszközben foglalt kötelező előírásoknak, 

b) figyelembe veszi-e a beépítési előírásokban szereplő, továbbá a városképi építészeti 

illeszkedésre vonatkozó javaslatokat. 

 

(2) A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy 

a) a beépítés módja – az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl – megfelel-e a környezetbe 

illeszkedés követelményének, 

b) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, illetve átalakuló környező beépítés adottságait, 

rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit, 

c) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, azok 

beépíthetőségét, illetve a szomszédos építmények átalakítását, 

d) több építési ütemben megvalósuló új beépítés, illetve meglévő építmények bővítése esetén 

da) biztosított lesz vagy marad-e az előírásoknak és az illeszkedési követelményeknek 

megfelelő további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága, 

db) a beépítés javasolt sorrendje (ütemezése) megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos 

követelményeknek 

 

(3) Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy 

a) a földszinti alaprajz – a tervezett rendeltetés, illetve az azzal összefüggő használat 

sajátosságaiból eredően – nem korlátozza-, illetve zavarja-e indokolatlan mértékben a közterület, 

illetve a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, 

b) az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének, illetve homlokzatainak 

településképi szempontból kedvezőtlen megjelenését. 

 

(4) Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy 

a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult, illetve a településrendezési 

eszköz szerint átalakuló épített környezethez, 

b) a homlokzatot tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az épület rendeltetésével és 

használatának sajátosságaival, 

c) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések 

elhelyezésére és kialakítására, 

d) a terv városképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb 
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berendezési tartozékai elhelyezésére továbbá, hogy 

e) a tetőzet kialakítása – különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei – megfelelően 

illeszkednek-e a domináns környezet adottságaihoz. 

 

(5) A határoló közterülettel való kapcsolatot illetően vizsgálni kell, hogy 

a) a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint alaprajzi kialakítása, illetve ebből eredő használata 

aa) korlátozza-e a közúti közlekedést és annak biztonságát 

ab) korlátozza-, illetve zavarja-e a gyalogos és kerékpáros közlekedést és annak biztonságát 

ac) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, 

műtárgyait, valamint növényzetét, illetve ebből eredően 

ad) a terv megfelelő javaslatokat ad-e az esetleg szükségessé váló – a közterületet érintő – 

beavatkozásokra 

b) az esetleg a közterület fölé benyúló építmény- részek, illetve szerkezetek és berendezések 

milyen módon befolyásolják a közterület használatát, különös tekintettel a meglévő, illetve e 

telepítendő fákra, fasorokra. 

 

(6) Az (1) bekezdésben szereplő általános, valamint (2)-(5) bekezdésben felsorolt részletes 

szempontokat a főépítészi vélemény-előkészítés során egyaránt figyelembe kell venni. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

8. § 

 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokban 

kell alkalmazni. 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-i ülésén. 

 

 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                                          Dr. Balogh Pál 

            polgármester                                                                              jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2013. április 3.     Dr. Balogh Pál 

                                                                                                                jegyző 

 

 

- - - 

 

9./ Napirendi pont tárgya: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 

5/2000. (II. 29.) rendelet módosítása (a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjai) 

 

Napirendi pont előadója: Dr. Egedy Zsolt 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte Kovács Teodóra osztályvezető asszonyt, az előterjesztés 

készítőjét a felmerülő kérdések megválaszolására, valamint előterjesztőként Dr. Egedy Zsolt képviselőt. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Ismertette az előterjesztés tartalmát.  
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Parti Mihály képviselő elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő képviselők száma 8 fő.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő rendelet-módosítás 

elfogadásáról. 

 

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

előterjesztést és a rendelet-módosítást egyhangúlag elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 5/2000. (II. 29.) rendelet 

módosításáról 
 

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

pontjában, figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 

kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2000. (II.29.) számú  rendelet ( 

továbbiakban ÖR.) 3. § (4) bekezdése az alábbira módosul: 

  „Szociális ellátás (ha jogszabály másként nem rendelkezik) kérelemre adható. A  kérelmet 

személyesen a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységénél  (Hatósági és Szociális Ügyek 

Osztálya ) lehet előterjeszteni. A kérelem postai úton is  előterjeszthető.” 

 

(2) Az  ÖR. 3. § (11) bekezdésében hivatkozott „51. § (1) bekezdése” „51. § (2)  bekezdése” 

kifejezésre módosul. 

 

(3) Az  ÖR. 3. § (14) bekezdése az alábbira módosul 

 „Az ellátásokat kizárólag a Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya által  megszerkesztett, vagy a 

vonatkozó jogszabályok mellékletében meghatározott  kérőlapon lehet előterjeszteni. 

 

(4) Az  ÖR. 3. § (15) bekezdés a.) pontja  az alábbira módosul: 

 „Fenti kötelezettség teljesítését a jegyző az ellátás megállapítását megelőzően a  Hatósági és 

Szociális Ügyek Osztálya (továbbiakban: Hatósági osztály)  munkatársainak közreműködésével 

ellenőrzi. Az ellenőrzésről minden alkalommal  jegyzőkönyvet és fényképfelvételt kell készíteni” 

 

(5) Az ÖR. 3. § (17) bekezdése az alábbira módosul: 

„A Közterület-felügyelet munkatársai járőrszolgálatuk teljesítése során a lakókörnyezet tisztán 

tartására vonatkozó kötelezettség elmulasztásának észlelésekor kötelesek ellenőrizni, hogy az 

ingatlan tulajdonosa a (15 ) bekezdésben szabályozott ellátásban részesül-e. 

 Amennyiben részesül, úgy az egyéb szükséges intézkedésen kívül a tapasztalt  hiányosságról 

fényképfelvételekkel alátámasztott jegyzőkönyv megküldésével értesítik  a Hatósági Osztály 

mindenkori vezetőjét.” 
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2.§ 

 

Az ÖR. 8.§ (4) bekezdésében a” Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán  Szolgáltató Központ 

Családsegítő Szolgálatát” szövegrész helyébe a „Ceglédi  Többcélú Kistérségi Társulás Humán 

Szolgáltató Központja Családsegítő Szolgálatát”  szövegrész kerül. 

 

 

 

3.§ 

 

(1) Az ÖR. 8/A §. (1) bekezdésében megjelölt „ 55 .év feletti” szövegrész helyébe „a  rá 

irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti „  

 

(2) Az ÖR. 8/A. §.(9) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „A Családsegítő Szolgálat kapcsolatot tart fenn a mindenkori állami foglalkoztatási  szerv 

illetékesség szerinti kirendeltségével.” 

 

4.§ 

 

(1)  Az ÖR. 13.§ (4) bekezdésében az „Szt. 38. § (10) bekezdésében” szövegrész  helyébe az „Szt. 

38.§  (1) bekezdésében” szövegrész lép. 

 

5. § 

(1)  Az ÖR. 18. § (1) bekezdése helyében az alábbi rendelkezés lép: 

 „E rendeletben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat az  Intézmény 

biztosítja.” 

 

(2) Az ÖR. 18. § (3) bekezdése helyében az alábbi rendelkezés lép: 

 „A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás iránti kérelmet az intézmény 

 vezetőjéhez kell benyújtani” 

 

(3)        Az ÖR. 18. § (6) bekezdése helyében az alábbi rendelkezés lép: 

 „ A döntése ellen a kézhezvételt követő 15 napon belül a Fenntartóhoz lehet fordulni.”  

 

6. § 

 

Az ÖR. 18/A §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátás formái: 

 a.) étkeztetés 

 b.) házi segítségnyújtás, 

 c.) családsegítés. 

 d.) közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére 

 e.) támogató szolgáltatás  

 f.) nappali ellátás” 

7.§ 

 

(1)  Az ÖR. 21/B §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „ Közösségi ellátás feladata pszichiátriai betegek részére: Saját otthonukban élő, nem  akut 

veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegek, akiknek betegsége ambuláns  szakellátás mellett 

egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben valamint szociális  helyzetük javításában igényelnek 

segítséget.” 

 

8.§ 
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Az ÖR. 23. § (4) és (5) bekezdésében hivatkozott „ Bizottság”, „Bizottsághoz”  szövegrész helyébe 

„Fenntartó”, „Fenntartóhoz” szövegrész lép. 

 

 

9. §  

 

(1) Az ÖR. 24. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Az étkeztetési térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi 

jövedelmének 25%-át.” 

 

(2) Az Ör. 24. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „A házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátás intézményi térítési díja az  ellátásra fordított 

 költségek alapján megállapított óradíj. Az ellátásért fizetendő  személyi térítési díj, nem 

haladhatja meg  a gondozott rendszeres havi jövedelmének  20%-át.” 

 

(3) Az ÖR. 24. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A házi segítségnyújtás és étkezés esetén a személyi térítési díjak együttes összege nem haladhatja 

meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének 30%-át.” 

 

. 

(4) Az Ör. 24.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások térítési díjait a rendelet  1.számú 

melléklete tartalmazza” 

 

10. § 

A  ÖR. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1.sz. melléklete lép. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

11. § 

 

(1)     E Rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba. 

 

(2) Hatályukat vesztik az ÖR. 6. § (1) bekezdésének a.), c.) pontjai, a 6. § (2)  bekezdésének e.)  

pontja, 7. § , 9. §, 12. § (2) a.) pontja,  14. §, 19. § (2) bekezdés a.)  pontja, 22. §, 23. § (2) bekezdés 

b.) pontja, 24. § (4), (5), (7), (9) bekezdései. 

  

 

 

 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28. ülésén. 

 

 

 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                                          Dr. Balogh Pál 

            polgármester                                                                              jegyző 
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Kihirdetve: Abony, 2013 március 29. 

  Dr. Balogh Pál 

                                                                                                                jegyző 

 

- - - 

 

10./ Napirendi pont tárgya: A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009.  

     (VI. 02.) sz. rendelet módosítása (étkezési térítési díjak) 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Kelemen Tibor: Elmondta, hogy az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslata, hogy a gondozási díj 

0 Ft-tal kerüljön elfogadásra, a többi tartalom változatlan hagyásával.  

 

Kocsiné Tóth Valéria elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 7 fő. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Támogatja azt a javaslatot, hogy gondozási díj ne kerüljön bevezetésre. Pénzbeszedés 

céljából büntető tételt alkalmazzon az Önkormányzat abban az esetben, ha a szülő nem jelenti, nem 

igazolja, miért nem viszi gyermekét a bölcsődébe.  

 

Kocsiné Tóth Valéria visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 8 

fő.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító javaslatról, amely szerint a gondozási díj 

0 Ft-tal kerüljön bevezetésre.  

 

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

javaslatot elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az étkezési térítési díjak elfogadásáról.  

 

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

térítési díjakat elfogadta.  

 

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

 

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

előterjesztést és a rendelet-módosítást elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2013.(III.29.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009.(VI.02.) rendelet módosításáról 
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Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés 

a.) pontjában, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 146.-151.§ -ra is tekintettel az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1.§ 

 

Az ÖR. 3. számú mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép. 

 

2.§ 

 

Záró rendelkezés 

 

E rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28. napján megtartott ülésén. 

 

 

 

 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit    Dr. Balogh Pál 

  polgármester           jegyző  

 

 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2013. március 29. 

 

 

        Dr. Balogh Pál 

              jegyző  

 

- - - 

 

11./ Napirendi pont tárgya: A Virágos Abonyért cím alapításáról és adományozásának 

rendjéről szóló helyi rendelet megalkotása – I. forduló 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

Fekete Tibor elhagyta az üléstermet, így a jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 7 fő.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte Kelemen Tibort, hogy ismertesse az Ügyrendi és Közbiztonsági 

Bizottság álláspontját.  

 

Kelemen Tibor: Ismertette az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság módosító javaslatát. Kérdezte dr. 

Balogh Pál jegyzőtől, hogy az előterjesztésben szereplő „adómentesség” kifejezés helyett lehetséges-e 

mást szerepeltetni, véleménye szerint ez nem megfelelő.  

 

Dr. Balogh Pál: Elmondta, hogy utánanézett a javaslatnak, a helyi adókról szóló törvény alapján 

mentességet és kedvezményeket állapíthat meg a Képviselő-testület.  
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Fekete Tibor visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő képviselő-testületi tagok száma 8 fő.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta javítani az előterjesztésben szereplő elírást, amely alapján az 

5. §-ban a Pénzügyi Bizottság döntésének határideje július 30-ra módosul. Javasolta továbbá 

kiegészíteni azzal, ha más jelöl a címre valakit, nem maga a pályázó nyújtja be pályázatát, 

hiánypótlásban a jelölt pályázatát be kell kérni arra vonatkozóan, hogy az ingatlana körüli virágos, 

gondozott környezetet 1 évig fenntartja.  

 

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

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Javasolta a komposztáló berendezés helyett díjnak helyi virág vagy kertészeti 

árudában levásárolható vásárlási utalvány adományozását. Javaslata, hogy az elbíráló a Képviselő-testület 

legyen.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Támogatta a javaslatot, azzal a kéréssel, hogy az odaítélés dátuma 

augusztus 31-re módosuljon, illetve a díjazottak a kommunális adómentességet az elbírálás 

tárgyévének 2. félévi, illetve a következő év 1. félévi kommunális adóra vonatkozóan vehetik igénybe. 

 

Kelemen Tibor és Parti Mihály visszatértek az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi 

tagok száma 9 fő.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Jelezte, hogy az utca kategóriában a megfogalmazás alapján nem egyértelmű, hogy 

hányan kapnak mentességet.  

 

Dr. Abonyi Viktor elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 8 fő.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a rendelet-tervezet áprilisban történő újbóli tárgyalását.  

 

Kelemen Tibor: Javasolja, ha a Kisebbségi Önkormányzat is részt venne az elbírálásban. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A Nemzetiségi Önkormányzat által előzetesen véleményezett javaslatok 

kerüljenek a Képviselő-testület elé.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosításokkal átdolgozott rendelet-

tervezet soron következő Képviselő-testületi ülésre való előterjesztéséről.  

 

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

tervezetet további átdolgozását egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

 

70/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Virágos Abonyért cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló helyi rendelet 

megalkotásáról – I. forduló 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város 

Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

21/2007. (VI.29.) számú rendeletében foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Virágos Abonyért cím alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló helyi rendelet-tervezetet (1. forduló) megismerte, azt visszaadja 

további átdolgozásra az alábbi pontok figyelembevételével: 

 

1. A Virágos Abonyért címre bárki jelölhet a környezetéből ingatlant azzal a feltétellel, hogy a 

jelölt tulajdonos köteles leadni nyilatkozatát Abony Város Önkormányzat Településfejlesztési 

Osztályán arra vonatkozóan, hogy az ingatlana körüli virágos, gondozott környezetet 1 évig 

fenntartja.  

2. A Képviselő-testület javasolja a rendelet-tervezet 2. A.) mellékletében szereplő táblaterven 

feltüntetni a kertes ház (családi ház) kategória megnevezést. 

3. A beérkező pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. 

4. A Képviselő-testület évente egy alkalommal, augusztus 31. napjáig adományozza a címet a 

nyertes pályázóknak. 

5. A díjazottak a kommunális adómentességet az elbírálás tárgyévének 2. félévi, illetve a 

következő év 1. félévi kommunális adóra vonatkozóan érvényesíthetik.  

6. A kertes ház kategóriában az első helyezett az 1 év kommunális adómentességen, valamint a 

kihelyezésre kerülő táblán kívül 10.000 Ft. pénzjutalomban részesül. 

 

- - - 

 

12./ Napirendi pont tárgya: Gyöngyszemek Óvodája intézményvezetői (magasabb 

vezetői) beosztás betöltésére pályázat kiírása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Átadta a szót Gulykáné Gál Erzsébetnek.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Ismertette az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság álláspontját.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot  egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

71/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Gyöngyszemek Óvodája intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás betöltésére történő 

megbízásról 

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

CLXXXIX. törvény 41. § ( 7) bekezdése alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 67.§ -ban, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról 

a közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet alapján az alábbi határozatot hozta: 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyöngyszemek Óvodája intézményvezetői  

( magasabb vezető) beosztás betöltésére nem ír ki pályázatot. 

 



31 

 

2.  Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelőtestület egyetértése mellett a jelenlegi 

vezetőt Major Sándornét bízza meg a Gyöngyszemek Óvodája vezetői feladatainak ellátásával 5 

évre, 2013. augusztus 01. napjától 2018. július 31. napjáig. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2. ponthoz kapcsolódó intézkedések megtételére. 

Határidő:: 2013. július 31. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

2. Dr. Balogh Pál jegyző 

3. Parti Mihály alpolgármester 

4. Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

5. Titkárság 

6. Gyöngyszemek Óvodája  

 

- - - 

 

13./ Napirendi pont tárgya: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői 

(magasabb vezetői) beosztás betöltésére pályázat kiírása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Átadta a szót Gulykáné Gál Erzsébetnek.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Ismertette az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság álláspontját.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 

elfogadásáról.  

 

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

előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

72/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás betöltésére történő 

pályázat kiírásáról 

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

CLXXXIX. törvény 41. § ( 7) bekezdése alapján, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 67.§-ban, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-ban, 

valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 

intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet alapján az  alábbi határozatot hozta: 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás betöltésére pályázatot ír ki a határozat melléklete 

szerinti tartalommal. 
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5. A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes 

oldalán, továbbá az Oktatási és Kulturális Közlönyben, és a helyben szokásos módon közzé kell 

tenni.  

 

6. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az Oktatási Sport és Kulturális 

Bizottságot, hogy a pályázókat meghallgassa. 

 

Határidő: A pályázati kiírás megjelentetésének határideje: 2013. március 28. napját követő 5 

munkanapon belül. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

A határozatról értesül:  

7. Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

8. Dr. Balogh Pál jegyző 

9. Parti Mihály alpolgármester 

10. Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

11. Titkárság 

12. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

 
 

- - - 

 

14./ Napirendi pont tárgya: Tulajdonosi hozzájárulás megadása az abonyi KID 

Football Klub Abony, Imre utca 4. szám alatti sportpálya 

fejlesztésére irányuló pályázatához 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

Kérte törölni a határozati javaslatból a vastagon szedett részt. 

 

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 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

előterjesztést és a módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot 

hozta:  

 

73/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az abonyi KID Football Klub Abony, Imre utca 4. szám 

alatti sportpálya fejlesztésére irányuló pályázatára 

 

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 támogatja az Abonyi KID Football Klub 

Abony Imre utca 4. szám alatti sportpálya fejlesztésére irányuló pályázatát és a tulajdonosi 

hozzájárulás megadását.  
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Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési Osztály 

Értesülnek: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

 KID FC  

 

 

 

- - - 

 

15./ Napirendi pont tárgya: Abony Városi Polgárőrség kérelmének elbírálása az 

Abony, Vasút út 2. sz. alatti 23 m² alapterületű helyiség 

használatára 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

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

előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

74/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abony Városi Polgárőrség kérelmének elbírálása az Abony, Vasút út 2. sz. alatti 23 m² 
alapterületű helyiség használatára 

 

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, Vasút út 2. szám alatti 23 m² 
alapterületű nem lakás célú helyiséget ingyenesen használatba adja az Abony Városi Polgárőrség 

részére a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat sikeréig, de 

legfeljebb 2013. augusztus 31. napjáig. 

2. A Képviselő-testület a helyiség használatával kapcsolatban felmerülő közüzemi költségek 

(kizárólag elektromos áram, telefon alapdíj) megfizetését vállalja. A helyiség használat kapcsán 

felmerülő önkormányzat által vállalt - elektromos áram és telefon alapdíj - költségek fedezete 

Abony Város 2013. évi költségvetésének a Polgárőrség támogatása sorról biztosított. 
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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. április 30. 

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 

 

- - - 

 

16./ Napirendi pont tárgya: Az Önkormányzat és az EH-SZER Kft. között kötött 

közvilágítással kapcsolatos munkák elvégzése tárgyú 

szerződés módosításáról 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Ismertette az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslatát, amely szerint a szerződés 

érintetlen maradjon, a két általuk ingyenesen kihelyezett, világítótest elhelyezésre alkalmas oszlop értéke 

kerüljön jóváírásra a kötbér terhére.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A Csiky lapos és a Juhász Gyula út – Tamási Áron úti vállalása az április 

10-i határidőbe kerüljön át.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

előterjesztést és a módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot 

hozta:  

 

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

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

tárgyú szerződés módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 

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

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő testülete, az EH-SZER Kft. kezdeményezésére hozzájárul, 

hogy a felek között 2012. december 07-én közvilágítással kapcsolatos munkák elvégzése tárgyú 

vállalkozási szerződés 2.1. pontjában meghatározott, a Tamási Áron út és Juhász Gyula út, 
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valamint a Csiky G. út és Csiky laposra vonatkozó feladatok teljesítési határideje 2013. április 10. 

napjára módosuljon. A szerződés egyéb pontjai változatlanul maradnak. 

 

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

szerinti szerződés módosítás aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2013. április 10 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 EH-SZER Kft. 

 

- - - 

 

17./ Napirendi pont tárgya: Az Abony 4728/13 helyrajzi számú ingatlan (Téglagyári - 

tó) értékesítésére vonatkozó pályázat kiírása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, valamint az Ügyrendi és 

Közbiztonsági Bizottság javaslatát, amely szerint a pályázati kiírásban legyen feltüntetve a minimális ár.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

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

előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

76/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abony 4728/13 helyrajzi számú ingatlan (Téglagyári – tó) értékesítésére vonatkozó pályázat 

kiírásáról 

 

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 rendeletben foglaltakra is tekintettel, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az Abony 4728/13 helyrajzi szám 

alatt nyilvántartott kivett anyagbánya megnevezésű 1 ha 6268 m² alapterületű ingatlan 

értékesítésére. Az erre vonatkozó pályázati felhívás, pályázati kiírás és az adásvételi szerződés 

tervezet - a határozat 1-3. melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázati eljárást bonyolítsa le és a beérkező 

pályázatokat terjessze elbírálásra a képviselő-testület elé. Az adásvételi szerződést a Képviselő-

testület az ajánlatok ismeretében véglegesíti. 
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Határidő:  azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: 

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Balog Pál jegyző 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

  

 

- - - 

 

18./ Napirendi pont tárgya: Az Abony, Vak Bottyán út 2. 1536/1 hrsz-ú ingatlan 

értékesítésre pályázat kiírása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

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

ingatlan eladását.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az 

előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következőhatározatot hozta: 

 

 

 

- - - 

 

19./ Napirendi pont tárgya: Az Abony, Mikes Kelemen utca 2972 hrsz. (Mikes - tó) 

alatti ingatlan hasznosítására 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte Kelemen Tibort az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

módosító javaslatának ismertetésére.  

 

Kelemen Tibor: Ismertette a Bizottság módosító javaslatát, amely szerint készüljön pályázati 

dokumentáció, a műszaki tartalmat tartalmazó CD ára pedig 10.000 Ft összegben kerüljön 

meghatározásra.   

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosított határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

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

előterjesztést és módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

78/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abony, Mikes Kelemen utca 2972 hrsz. (Mikes - tó) alatti ingatlan hasznosításáról 

 
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 10. § (1-2) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az Abony, Mikes Kelemen 

utca 2972 hrsz. alatt nyilvántartott kivett mocsár megnevezésű 3 ha 4325 m² alapterületű 

ingatlan hasznosítására, s az erre vonatkozó pályázati felhívás, pályázati kiírás tervezet - a 

határozat melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja. 

2. A pályázati kiírás mellé készüljön pályázati dokumentáció, amely tartalmazza az ingatlan 

műszaki paramétereit. A dokumentációt tartalmazó CD ellenértéke 10.000 Ft összegben 

kerüljön meghatározásra.  

3. A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázati eljárást bonyolítsa le és a 

beérkező pályázatokat terjessze elbírálásra a képviselő-testület elé. 

 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: 

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 dr. Balog Pál jegyző 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

  

 

- - - 

 

20./ Napirendi pont tárgya: Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás nem 

szociális alapon történő bérbeadása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Parti Mihály: Véleménye szerint az Apponyi úti, óvodának szánt épület helyzete is megoldatlan, mert 

nem lakottan a minősége, illetve az állaga tovább romlik.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A pályázatról nem érkezett visszajelzés, az irányító hatóság válaszát 

várják.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 

elfogadásáról.  

 

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

előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

79/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás nem szociális alapon történő bérbeadásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások 

bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló többször módosított 17/2007. (IV.26.) számú önkormányzati 

rendeletének 11. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az Abony, Nagykőrösi út 3. szám 

alatti 66 m² alapterületű, komfortos 2 szoba, 1 konyha, 1 kamra, 1 előszoba, 1 fürdőszoba, 1 wc 

helyiségekből álló bérlakás nem szociális alapon történő bérbeadására.  

 

2. A Pályázati Felhívást és az adatlapot a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és 

gondoskodik a rendelet szerinti megjelentetésről. 

 

3. Felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a jelenleg érvényes használati 

megállapodás felbontására. 

 

 

Határidő:  2013. április 15. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési Osztály 

Értesülnek: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

  Parti Mihály alpolgármester 

  dr. Balogh Pál jegyző 

  Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

  Településfejlesztési Osztály 

 

 

- - - 

21./ Napirendi pont tárgya: Egyes önkormányzati Köznevelési Intézmények Alapító 

Okiratainak módosítása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 

elfogadásáról.  

 

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

előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következőhatározatot hozta: 
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80/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

egyes önkormányzati Köznevelési Intézmények Alapító Okiratainak módosításról 

 

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

évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet 123. § 

(1) bekezdésében foglaltakra is tekintettel az alábbi döntést hozta: 

 

1.  Gyöngyszemek Óvodája költségvetési szerv Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

 

Az Alapító Okirat Bevezető részében, valamint az Alapító Okirat 1. pontjában az intézmény 

megnevezése „Abonyi Gyöngyszemek Óvoda” névre módosul. 

 

2. Pingvines Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

 

Az Alapító Okirat Bevezető részében, valamint az Alapító Okirat 1. pontjában az intézmény 

megnevezése „Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde” névre módosul. 

 

3. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv Alapító Okiratát az alábbiak szerint 

módosítja:  

 

Az Alapító Okirat Bevezető részében, valamint az Alapító Okirat 1. pontjában az intézmény 

megnevezése „Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde” névre módosul. 

 

4. A képviselő-testület felkéri a Polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratok aláírására, továbbá a változások törzskönyvi nyilvántartáson történő 

átvezetéséhez szükséges intézkedések megtételére.  

 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Végrehajtásban közreműködik:   
Titkárság 

Gazdasági Osztály 

 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. dr. Balogh Pál jegyző 

4. Valamennyi Osztályvezető 

5. Valamennyi Intézményvezető 

6. Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 

- - - 

 

22./ Napirendi pont tárgya: Lejárt határidejű határozatok 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  
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Dr. Egedy Zsolt: A 140/2011. (IV.28.) számú Képviselő-testületi határozatot javasolja hatályban tartani. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A 140/2011. (IV.28.) számú Képviselő-testületi határozat francia 

bekezdés 2. pont alapján a piacra vonatkozó rész törlésre kerül, a többi részét javasolja december 31-ig 

hatályban tartani.  

 

Parti Mihály: Jelezte, hogy nem ért egyet a 320/2008. (XI.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

hatályon kívül helyezésével.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A Képviselő-testület hozott egy újabb határozatot, peres eljárás 

indításáról, ezért ezt a határozatot hatályon kívül lehet helyezni.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 

elfogadásáról.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az 

előterjesztést és a határozati javaslatot, az elhangzott módosítással elfogadta, és a következő határozatot 

hozta:  

 

81/2013. (III.28.) 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: 

 

 320/2008.(XI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony, Rózsás dűlő 0365 hrsz-ú ingatlan 

telekrendezése  

 

 101/2011. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a 

közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz 

szükséges önerő mértékének meghatározása 

 

 104/2011. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: A KEOP 7.1.0/11 kódjelű Derogációs 

Vízközmű projektek előkészítésére pályázat benyújtása  

 

 356/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat: A hatályos Településrendezési eszközök 

értékeléséről, valamint Abony Város Településrendezési terveinek felülvizsgálatára és 

módosítására településtervező kiválasztásáról 

 

 364/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Városházában lévő díszterem bérleti 

díjának jóváhagyásáról 

 

 381/2011. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város közvilágításának 

fejlesztéséről  
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 Z-401/2011. (XII.08.) sz. Képviselő-testületi határozat: KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú 

„Lehetőségeink Fő Tere Abony Város integrált városközpont fejlesztése” tárgyú pályázta 

„Kossuth tér környezetrendezése, térfigyelő rendszerének kialakítása és közvilágításának 

energiatakarékos fejlesztése és a Szilágyi Erzsébet út rehabilitáció” projekt kiviteli munkálatainak 

ellátása tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalásáról  

 

 Z-402/2011. (XII.08.) sz. Képviselő-testületi határozat: KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú 

„Lehetőségeink Fő Tere Abony Város integrált városközpont fejlesztése” tárgyú pályázta 

„Kossuth tér környezetrendezése, térfigyelő rendszerének kialakítása és közvilágításának 

energiatakarékos fejlesztése” és „Abony Város Közösségi Háza – Komplex kulturális, oktatási, 

művészeti központ kivitelezése és a Zeneiskola kivitelezése” munkálataira műszaki ellenőri 

feladatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalásáról  

 

 19/2012. (I.30.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2012. 

évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározásáról  

 

 23/2012. (I.30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város területén lévő 1 és 20 kV-os 

villamoshálózatok biztonsági övezetében történő fák gallyazási munkálatainak elvégzéséről, cég 

megbízása  

 

 55/2012. (III.01.) sz. Képviselő-estületi határozat: Tájékoztató a 16/2012. (I.26.) sz. Képviselő-

testületi határozatban foglalt intézkedések megtételéről  

 

 79/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Közoktatási Esélyegyenlőségi 

Helyzetelemzés és Intézkedési Terv elfogadása  

 

 103/2012. (IV.05.) sz. Képviselő-testületi határozat: A „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város 

integrált településközpont fejlesztése” KMOP-5.2.16B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt 

részét képező Abony Piaccsarnok és fedett piac megvalósulásához kapcsolódó döntések 

meghozatala  

 

 110/2012. (IV.12.) sz. Képviselő-testületi határozat: A veszélyeztetett helyzetű műemlék 

épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című 

pályázati kiíráson történő részvételi lehetőség  

 

 111/2012. (IV.12.) sz. Képviselő-testületi határozat: A veszélyeztetett helyzetű műemlék 

épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című 

pályázati kiíráson történő részvételi lehetőség 

 

 155/2012. (V.10.) sz. Képviselő-testületi határozat: a nyári gyermekétkeztetés fedezetének 

biztosításáról  

 

 187/2012.(VI.05.) sz. Képviselő-testületi határozat: A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi 

határozat módosításáról 

 

 206/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Településrendezési tervének 

gyorsított eljárású módosítására vonatkozó határozat meghozatala 

 

 207/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat: A DAKÖV kft-hez való csatlakozáshoz 

szükséges valamint a víziközmű üzemeltetéséhez szükséges szerződések jóváhagyásáról  

 

 210/2012. (VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony, Károly Róbert utca 2750. helyrajzi 

szám alatti ingatlan hasznosításáról  
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 215/2012. (VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony, volt Márton kúria északi 

melléképületének részleges bontáshoz kapcsolódó pályázat kiírásáról  

 

 216/2012. (VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat Közbeszerzési 

Szabályzatának módosításáról  

 

 Z-221/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony, Vak Bottyán utca 13. szám alatti 

55 m² alapterületű bérlakás tekintetében felmerülő lakbértartozás mérséklésére irányuló kérelem 

elbírálásáról  

 

 256/2012. (IX.06.) sz. Képviselő-testületi határozat: a Városi Sportcsarnok intézményvezetői 

állására pályázat kiírásáról  

 

 258//2012. (IX.06.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az Abony, Kálvin út 10. szám alatti volt 

Sívó-kúria műemlék épületén lévő tetőfedés részleges felújítási munkáira kivitelező cég 

megbízásáról  

 

 259/2012. (IX.06.) sz. Képviselő-testületi határozat: A volt Ungár kúria meglevő födém 

veszélyelhárítására kivitelező cég megbízása  

 

 280/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Volán társaságok Abony, Kossuth téren 

kívüli parkolásának megoldásáról 

 

 281/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat: A 2012. évre tervezett további 

útfelújításokról 

 

 Z-296/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat: Díszpolgár és posztumusz-díszpolgári 

cím adományozásáról 

 

 306/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat: A „Lehetőségeink Fő Tere” - Abony Város 

integrált településközpont fejlesztése c. KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú város 

rehabilitációs pályázathoz kapcsolódó közvetett támogatások helyi pályázati eljárására 

 

 326/2012. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat: az önkormányzati intézmények 

működtetésével kapcsolatos döntések meghozataláról 

1-2. valamint 6-10. pontja 

 

 Z-329/2012. (XI. 29) számú Képviselő-testületi határozat: Abony Város Közösségi Háza - 

Komplex Kulturális Oktatási - Művészeti Központ eszközbeszerzésére ajánlattételi felhívás 

elfogadásáról 

 

 Z-330/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: „Abony Közművelődéséért díj” 

adományozásáról 

 

 Z-331/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: Az Abony, Kossuth tér 4. I/5. szám 

alatti 54 m² alapterületű önkormányzati bérlakás önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról 

 

 Z-333/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: Az Abony Városi Termálfürdő 

jövőbeni üzemeltetési módjának meghatározásáról 

 

 334/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az Origó-plusz Közösségszervező és 

Formáló Egyesület „A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő 
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intézkedések támogatása – Tanoda típusú programok támogatása” című TÁMOP-3.3.9.A-12/1. 

kódjelű pályázaton való részvételének támogatásáról 

 

 335/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat 2012. évi 

közbeszerzési tervének módosításáról 

 

 336/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat  

Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. III. negyedéves tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

 339/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat 

gazdálkodásának 2012. III. negyedévi pénzügyi helyzetéről 

 

 340/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: A járási rendszer kialakítása 

következtében a polgármesteri hivatalt, a helyi közigazgatást és a közoktatás rendszerét érintő 

változásokról 

 

 341/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat 2013. évi 

költségvetési koncepciójáról 

 

 352/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: A KEOP-2012-5.5.0/A 

Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton való részvételhez szükséges intézkedések 

megtételéről 

 

 353/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: A KEOP-2012-5.5.0/C 

Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton való részvételhez szükséges intézkedések 

megtételéről 

 

 358/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: a Volt Kostyán kúria (Abony, Vasút út 

15.) tervezett részleges tető felújítási és veszély elhárítási munkáira és a Márton kúria (Abony, 

Kálvin u. 9.) veszély elhárítási és részleges állagmegóvási munkákra vonatkozó építési 

engedélyezési terv elkészítésére tervező megbízásáról 

 

 359/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat: Közbeszerzési tevékenységhez 

kapcsolódó általános feladatok folyamatos ellátására cég megbízásáról 

 

 360/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: az értékbecslői feladatok ellátásáról 

 

 361/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: a földmérési feladatok ellátásáról 

 

 362/2012. (XI. 29.) számú Képviselő testületi határozat: A városban felmerülő közvilágítási 

problémákkal kapcsolatos intézkedések megtételére 

 

 363/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: Az Abonyi Polgárőrség kérelmének 

elbírálása az Abony, Vasút út 2. sz. alatti 23 m
2 

alapterületű helyiség használatáról 

 

 364/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: Az Innoven Kft. tulajdonosi 

hozzájárulás iránti kérelme a KEOP-2012-5.5.0/C épületenergetikai fejlesztések című pályázati 

kiíráson való részvételről  

 

 365/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat: Energia tanúsítvány elkészítéshez 

kapcsolódó általános feladatok ellátására cég megbízásáról 

 



44 

 

 366/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: A Közép – Tisza – Vidéki 

Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott Abony, Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

olajtartályainak tisztításával kapcsolatos kötelezés megtárgyalásáról 

 

 368/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Megüresedett önkormányzati tulajdonú 

bérlakások hasznosításáról 

 

 373/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az Önkormányzati Intézmények 

működtetésére az ABOKOM Nonprofit Kft-vel kötendő keretszerződés jóváhagyására 

 

 376/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: A KEOP-2012-5.5.0/Az 

Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton való részvételhez a polgármesteri hivatal 

elektromos hálózatának korszerűsítéséhez tervező megbízása 

 

 377/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Közép-magyarországi Régió 

szétválasztására illetve önálló Budapest és Pest megye régió létrehozására vonatkozó 

kezdeményezéshez való csatlakozásról 

 

 378/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat által megrendezni kívánt „Mindenki Karácsonya” elnevezésű rendezvény 

támogatásáról 

 

 379/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat a Makadám 

Group Kft-vel 2012. évi útfelújításokra és az ABOKOM Nonprofit Kft között padkázási 

munkálatokra kötött vállalkozási szerződések módosításáról 

 

 Z-380/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: Ceglédi Rendőrkapitányság vezetője 

kinevezésének támogatásáról 

 

 Z-1/2013. (I. 09.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzata a KMOP-

5.2.1/B-09-2f-2010-0011. azonosító számú projekt keretén belül a „Piaccsarnok és fedett piactér” 

 kivitelezési munkáinak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 

 2/2013. (I. 09.) sz. Képviselő-testületi határozat: A KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai 

fejlesztések című pályázaton való részvételről, valamint a részvételhez szükséges 

tervdokumentáció elkészítésére cég megbízásáról az Abony 3260 hrsz.-ú ingatlan (Szolnoki u. 7.) 

vonatkozásában 

 

 5/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. IV. 

negyedéves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

 6/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 

energiatakarékos átalakítása című KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázathoz szükséges önerő 

mértékének meghatározásáráról 

 

 7/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 

energiatakarékos átalakítása című KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázathoz szükséges önerő 

mértékének meghatározásáráról 
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 8/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 

energiatakarékos átalakítása című KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázathoz szükséges önerő 

mértékének meghatározásáráról 

 

 9/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 

energiatakarékos átalakítása című KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázathoz szükséges önerő 

mértékének meghatározásáráról 

 

 10/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Városi Polgárőrség 2012. évi 

tevékenységével kapcsolatos tájékoztatóról 

 

 14/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: Megüresedett önkormányzati tulajdonú 

bérlakások hasznosítására 

 

 16/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Ivóvízminőség-javítási és 

ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása című KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 

kódszámú projekt maradvány keretének felhasználásához projektmenedzseri feladatok ellátására, 

cég megbízásáról 

 

 17/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az Abony Város területén lévő 1 és 20 kV-os 

villamoshálózatok biztonsági övezetében történő fák gallyazási munkáinak ellátásáról 

 

 18/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Telenor Magyarország Zrt. bérleti szerződés 

felülvizsgálatára irányuló kérelmének megtárgyalásáról 

 

 Z-22/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: A „KEOP-1.3.0/2F/09-2009-007 kódszámú 

Abony Város Ivóvíz minőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programja” című projektben 

keletkezett maradványérték és tartalékkeret felhasználása miatti kivitelezési feladatatok ellátására 

ajánlattételi felhívás elfogadásáról 

 

 Z-23/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az Abony Kossuth tér 2. III/3. szám alatti 

bérlakás önkormányzati érdekből történő bérbeadásról 

 

 Z-24/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: „Abony Város Sportolója”, „Abony 

Sportjáért” és „Jó tanuló, jó sportoló” díj adományozásáról 

 Z-25/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Szolnok Térségi Hulladék-gazdálkodási 

Rendszer üzemeltetésére 2004. június 15-én kötött szerződés megszűnésével kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 

 27/2013. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az ABOKOM Nonprofit Kft. alapító 

okiratának módosításáról 

 

 28/2013. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat 2013. évi 

költségvetési rendeletének megalkotásáról (I. forduló) 

 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélküli hosszabbítását 

rendeli el az alábbi határozat végrehajtására: 

 

 

 Z-295/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Városi Sportcsarnok 

intézményvezetői állására benyújtott pályázatok elbírálásáról 
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 374/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: A felnőtt háziorvosi, a házi 

gyermekorvosi és fogorvosi feladat ellátási szerződések módosításáról 

 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását rendeli el az alábbi 

határozatok végrehajtására: 

 

 

 111/2007. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Szilágyi Erzsébet utca tulajdonjogának 

térítésmentes átadására és átvételére irányuló megállapodás jóváhagyása  

Határidő: 2013. december 31. 

 

 370/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat: Peres eljárás indításáról az Allianz 

Hungária Zrt. biztosító társasággal szemben  

Határidő: 2013. december 31. 

 

 140/2011. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat: „Abony piac és üzletház” projekt üzleti 

tervének elfogadásáról 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 Z-7/2012. (I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az Abony, Kodály Zoltán és a Semmelweis 

utca között elhelyezkedő belvíz elvezető árok telekhatárának, tulajdonviszonyainak, illetve 

szolgalmi jogának rendezése  

Határidő: 2013. december 31. 

 

 52/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat 2012. évi 

költségvetési rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről  

Határidő: 2013. április 30. 

 

 85/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat: A 4083/7 helyrajzi számú ingatlan 

hasznosítására irányuló kezdeményezés megtárgyalásáról  

Határidő: 2013. december 31. 

 

 

 116/2012. (IV.12.) sz. Képviselő-testületi határozat: A 22/2012. (I.30.) sz. határozatban foglalt 

intézkedések megtételéről szóló tájékoztató elfogadása  

Határidő: 2013. december 31. 

 

 Z-300/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az Abony Város Önkormányzata 

tulajdonát képező egyes ingatlanok hasznosításáról 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 316/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az EKOP-3.1.3 Ágazati pályázat a Közép-

magyarországi régióban megvalósítandó fejlesztésekre pályázat benyújtásáról 

Határidő: 2013. december 31 

. 

 326/2012. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat: az önkormányzati intézmények 

működtetésével kapcsolatos döntések meghozataláról, 3-5. pont 

Határidő: 2013. március 31. 
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 338/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: Abony Város szennyvíztisztító 

telepének korszerűsítése” című, KEOP-7.1.0/11-2011-0006 pályázati azonosító jelű projekthez 

kötődő 2. fordulós pályázaton való részvételről 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 342/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat helyi 

iparűzési adóról szóló 22/1997. (XII.09.) számú rendeletének módosításáról 

Határidő: 2013. december 31. 

  

 343/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat 

építményadójáról szóló 20/1998. (XII.19.) számú rendeletének módosításáról  

Határidő: 2013. december 31. 

 

 347/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: Az Abokom Nonprofit Kft. 

gépjárművei, munkagépei 2013. évi díjtételeinek és óradíjainak meghatározásáról 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 354/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Intézmények Alapító Okiratainak 

módosításról 

Határidő: 2013. április 30. 

 

 356/2012. (XI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós 

közvetítésére és hírmagazin készítésére támogatási szerződés meghosszabbításáról 

Határidő: a Képviselő-testület munkaterv szerinti áprilisi ülése. 

 

 357/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2013. évi munkatervének elfogadásáról  

Határidő: 2013. december 31. 

 

 372/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: A köznevelési intézmények állami 

fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó 

létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és 

kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás elfogadásáról 

Határidő: 2013. április 30. 

  

 375/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Szilágyi Erzsébet utca 

rehabilitációját követően a Nagykőrösi út és Szilágyi Erzsébet utca tulajdonjogának 

rendezéséről 

Határidő: 2013. december 31. 

 
 12/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Intézményei által használt 

korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának jóváhagyásáról szóló 344/2012. 

(XI.29.) és a Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeinek jóváhagyásáról szóló 

346/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról 

Határidő: 2013. április 30.  

 

 

 

A határozatról értesülnek: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 
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dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

- - - 

 

23./ Napirendi pont tárgya: Egyebek 

 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Jelezte felháborodását azzal kapcsolatba, hogy a háziorvosok 2013. március 26-án 

kapták meg azt a levelet, amelyben kötelezik őket egy 2012. március 1-i döntés alapján visszamenőleg 

fizessék meg a takarítási díjat.  

Kérdezte, igaz-e az a hír, hogy nem kíván a szerződés lejártát követően a Hivatal helyet biztosítani 

Falugazdász számára. 

 

Dr. Balogh Pál: Elmondta, hogy nincs tudomása róla.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, az ő kezdeményezésükre döntött úgy a Képviselő-testület, 

hogy meghagyva a takarítónőt a takarítás díja is a többi rezsiköltséggel együtt továbbszámlázásra kerül. A 

költségvetés tervezésénél januárban derült ki, hogy van egy plusz takarítónő. A falugazdásszal 

kapcsolatban felmerült információról nem hallott.  

 

Kocsiné Tóth Valéria: A belvízveszély közeledte miatt egy felmérés elvégzését kéri a csatornák állapotát 

illetően.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy az megtörtént a Környezetvédelmi és Vízügyi 

Igazgatóság, az ABOKOM Nonprofit Kft., a Katasztrófavédelem, illetve Fábián Márton közbiztonsági 

referenssel együtt a bejárás megtörtént. 

 

Parti Mihály: Kéri az épület tetejének átvizsgálását, illetve azt, hogy az illetékes osztály rögzítse, hol 

okoz maradandó károsodást az eső, az időjárás.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy úgy ítéli meg, nincs a feladatokkal arányban a létszám a gazdasági 

osztályon.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Öt fő van a pénzügyi osztályon, egy osztályvezetői állásmeghirdetésre 

került, ezen kívül az adó osztályon dolgozik három fő.  

 

Dr. Balogh Pál: A továbbszámlázás kérdésköréhez kiegészítésként elmondta, hogy az igazgató úrral 

egyeztetés történt a döntést megelőzően.  

 

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

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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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 
 

 


