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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. január 13-i rendkívüli nyílt üléséről 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 13-i nyílt üléséről. 

 

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

Habony István, Kovács László, Mészáros Lászlóné, Dr. Abonyi Viktor, Murvainé Kovács 

Rita, Képviselő-testület tagjai 7 fő. 

 

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

Településfejlesztési osztályvezető, Vincze István Mikro-Voks kezelő, Bevíz Barbara 

jegyzőkönyvvezető.  

 

Meghívottként jelen volt: Gáspár Csaba Abokom Nonprofit Kft.  

 

Állampolgári megjelenés: 1 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 meghívóban szereplő napirendi pontot.    

    

Nyílt ülés:          Előadó: 
 

A Vidékfejlesztési Minisztérium által a              Romhányiné dr. Balogh Edit 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosító             Polgármester 

települési önkormányzatok és társulásaik feladatellátásának  

támogatására kiírt pályázaton történő részvételre vonatkozó  

döntés meghozatalára 

 

- - - 

 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Dr. Magyar Gábor, Gulykáné Gál Erzsébet és Fekete Tibor képviselő megérkezett az ülésre. 

                                                      

                                                            - - - 

 

1./ Napirendi pont tárgya: A Vidékfejlesztési Minisztérium által a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatást biztosító települési önkormányzatok és társulásaik feladatellátásának 

támogatására kiírt pályázaton történő részvételre vonatkozó döntés meghozatalára 

 

 Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

 



 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Kérdezte, hogy milyen ez a kukás autó. 

 

Gáspár Csaba: Elmondta, hogy a paraméterek adottak. Hasonló rendszerű, ami most van, 

felépítménye fix, MAN gyártmányú. Annyival tud többet a kukás autó, hogy a nagy 

konténereket is képes begyűjteni. Kettő fehér IVECO és kettő sárga színű kukás autó, de 

rengeteg a fenntartása. 

 

Habony István: Kérdezte, hogy milyen a tömörítése ennek az autónak? Többet szeretnék 

tudni a járműről. A sárga autó nem újonnan lett vásárolva ugye? A fehérek mennyi köbmétert 

visznek el? 

 

Gáspár Csaba: Nem, használtan lett vásárolva. 13 köbmétert. 

 

Fekete Tibor: Mennyivel visz majd el többet mint a 13 köbméter? 

 

Gáspár Csaba: 18 köbmétert tud elvinni és terepjáró fokozat nincs benne. 

 

Kovács László: Elmondta, hogy előzőleg az IVECO döntése mellett azért lett mert az előző 

polgármester elmondta, hogy Kecskemét mellett van egy IVECO szerviz és minőségileg is 

elfogadható. Javasolja, hogy próbáljuk meg és véleménye szerint a MAN megfelelő minőségű 

gyártmány. 

 

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

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

1/2014.(I.13.) számú képviselő-testületi határozat 

a Vidékfejlesztési Minisztérium által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosító 

települési önkormányzatok és társulásaik feladatellátásának támogatására kiírt 

pályázaton történő részvételre vonatkozó döntés meghozataláról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

határozatot hozta: 

 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja a Vidékfejlesztési 

Minisztérium által „2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

biztosítására” címmel kiírt pályázati felhívásra vonatkozó pályázatát a 

hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól 318/2013. 

(VIII.28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) és e) pontjaiban meghatározott célok 

megvalósítása érdekében - 1 db MUT Variopress 211/16,0 típusú, préselve tömörítő 

felépítmény 211.11 típusú ürítő szerkezettel MAN TGM 18.290 4x2 BL típusú 



járóképes alvázra szerelt eszköz vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz – 

beszerzésére vonatkozóan 41.707.460,- Ft + ÁFA összegben. A támogatási intenzitás 

100 százalékos.  
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és a pályázat 

benyújtásával kapcsolatosan szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

 Abokom Nonprofit Kft. 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor János aljegyző 

 Valamennyi Osztály 

 Abokom Nonprofit Kft. 

 

 

 

                            - - - 

 

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

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit               Dr. Balogh Pál 

                       polgármester                              jegyző 

   

 

 

 

 

 


