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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-i nyílt üléséről. 

 

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

Kovács László, Habony István, Mészáros Lászlóné, Dr. Egedy Zsolt, Kocsiné Tóth Valéria, 

Fekete Tibor képviselők 

 

Képviselő-testület tagjai 8 fő. 

 

Napirend tárgyalása közben érkezett: Gulykáné Gál Erzsébet, Dr. Abonyi Viktor, Magyar 

Gábor 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Balogh Pál jegyző, Kelemen Tibor 

aljegyző, Jászberényi Ferenc Gazdasági Osztály osztályvezetője, Kovács Teodóra, a Hatósági 

és Szociális Ügyek Osztálya osztályvezetője, Vincze István Mikro-Voks kezelő, Csajbók 

Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető, Egedi Eszter Kulturális, kommunikációs és titkársági referens 

 

Meghívottként jelen volt: Jánosi László, az Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezető 

igazgatója, Tóth Róbert, a KÁR-Mentor Bt. közbeszerzési szakértője, Simon Szabina, az 

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely intézményvezetője, 

Mucsányi Tamás, M.T. Hardy Kft.  

 

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 8 fővel határozatképes. 

 

Ismertette a Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait.  

 

Napirend:   
 

Napirend:          Előterjesztő: 

 

Zárt ülés: 

 

 

1. „Önkormányzatiság útjai egy változó világban"   Romhányiné dr. Balogh Edit 

ÁROP-3.A.2-2013-0007 kódszámú pályázatának    Polgármester 

megvalósítására irányuló szervezetfejlesztési tevékenységek  

ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása  

 

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

keretén belül az „Abony Város szennyvíztisztító telepének  Polgármester 

 korszerűsítése” című pályázat megvalósításával kapcsolatban  

„ 1 db új kétkaros konténerszállító gépjármű és 1 db 5 m3 – es  
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nyitott konténer beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi  

felhívásának elfogadására 

 

3. „Abony Város Sportolója”, „Abony Sportjáért” és   Romhányiné dr. Balogh Edit 

„Jó tanuló, jó sportoló” díj adományozása    Polgármester 

 

4. Lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadása  Romhányiné dr. Balogh Edit 

              Polgármester      

 

5. Az Abonyi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola   Polgármester 

intézményvezetője további megbízásának véleményezése 

                                                                                                         

 

Nyílt ülés: 

 

 

1. Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft.    Romhányiné dr. Balogh Edit 

2013. évi munkájáról       Polgármester 

 

2. Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és    Romhányiné dr. Balogh Edit 

Múzeumi Kiállítóhely 2014. évtől történő működtetésére és  Polgármester 

személyi állományára vonatkozólag 

 

3. Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Kiállítóhely Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat  Polgármester 

jóváhagyása 

 

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

közművelődési, könyvtári és múzeumi feladatainak   Polgármester 

ellátásáról szóló 14/2011. (V. 05.) számú önkormányzati  

rendeletének módosítása 

 

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

sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos    Polgármester 

feladatairól szóló 11/2010. (V. 03.) önkormányzati  

rendeletének módosításáról 

 

6. Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület   Dr. Balogh Pál 

és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló   Jegyző 

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

 

7. Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való    Romhányiné dr. Balogh Edit 

gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.)   Polgármester 

számú önkormányzati rendelet módosítása 

 

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

környezetvédelemről szóló 26/2003. (XII.17.) rendeletének Polgármester 

 módosítása 
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9. A helyi lakáscélú támogatásról szóló 13/2000. (IV.11.)   Romhányiné dr. Balogh Edit  

önkormányzati rendelet módosítása     Polgármester 

 

10. A választási kampányidőszakban elhelyezett    Romhányiné dr. Balogh Edit 

hirdetményekről szóló önkormányzati rendeletének   Polgármester 

megalkotása II. forduló 

 

11. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő   Romhányiné dr. Balogh Edit 

magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Polgármester 

 

 

12. Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása –  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Városi épített örökség megőrzése c. pályázaton való   Polgármester 

részvételhez tervező cég megbízására 

 

13. Építőanyag gyermekintézmények és műemlékek számára  Romhányiné dr. Balogh Edit 

– Várépítő pályázat benyújtása     Polgármester 

 

14. Balatonszárszó, belterület 955/1 hrsz. alatti ingatlanból  Romhányiné dr. Balogh Edit 

történő tulajdonrész vásárlásról     Polgármester 

 

15. Abony Város területén lévő 1 és 20 kV-os    Romhányiné dr. Balogh Edit 

villamoshálózatok biztonsági övezetében történő fák   Polgármester 

gallyazási munkálatainak elvégzésére cég megbízása 

 

16. Főépítész feladatok megbízási szerződés alapján történő  Romhányiné dr. Balogh Edit 

ellátására pályázat kiírása      Polgármester 

 

17. Felszabaduló ingatlanok jövőbeni hasznosítása   Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

 

18. Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem  Romhányiné dr. Balogh Edit 

szociális alapon történő bérbeadása     Polgármester 

 

19. Testvérvárosi kapcsolat kialakításának lehetőségéről 

 egy kínai várossal      Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

 

20. Bizottságok 2014. évi ellenőrzési tervének jóváhagyására Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

21. Lejárt határidejű határozatok     Romhányiné dr. Balogh Edit 

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

 

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

a napirendi pontot egyhangúlag elfogadta. 

 

- - - 

 

Gulykáné Gál Erzsébet megérkezett az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi 

tagok száma 9 fő.  

 

Napirend előtti hozzászólások:  

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy a Jász-Trió Tv-től kapott levélhez előterjesztés miért nem 

készült? Javasolta napirendre felvenni.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A költségvetés elkészültét követően, azzal együtt kerül 

napirendre.  

 

Habony István: Köszönetét fejezte ki az illetékeseknek, hogy a piac kapuból el lett szállítva a 

tejes bódé.  

 

Part Mihály: Felhívta a figyelmet a Thököly útra vezető úton, valamint a Vasút út-

Nagykőrösi út kereszteződésében a közvilágítás hiányára.  

 

Kovács László: Elmondta, a piac melletti sárral kapcsolatban érkeztek panaszok. Ismertette 

az őrsparancsnok Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsági ülésén tett nem hivatalos 

tájékoztatójának tartalmát.  

 

Dr. Abonyi Viktor megérkezett az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok 

száma 10 fő.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, az előző ülésen kérte, kerüljön tisztázásra, a 400 millió Ft-os 

kötvény biztosítékból hogyan lett 530 millió Ft, amelyre választ még nem kapott.  

Kérte, járjon a Hivatal Varga állampolgár ügyének végére, amely 2011. október 27-től 

húzódik. Kérte, ügyfélbarát legyen az ügyintézés. A jegyző saját hatáskörében indítsa újra az 

eljárást.  

 

dr. Balogh Pál: Elmondta, a képviselői kérdésre írásbeli választ ígért, amelyet SZMSZ 

szerint 15 napon belül kell megtennie. Az anyagok összegyűjtése már megtörtént. Az egyedi 

hatósági üggyel kapcsolatban nem kívánt nyilatkozni Képviselő-testületi ülésen TV 

nyilvánosság előtt.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Tájékoztatta a lakosságot, hogy a közterület felügyelet az 

Önkormányzati területeken elhelyezett illegális szemetekről teljes körű nyilvántartást vett fel. 

Közmunkásokkal és az ABOKOM-mal eltakarításra kerül. Nincs rá garancia, hogy nem lesz 

egy hét múlva ugyanazon területeken szemét ismételten felhalmozva.  

 

dr. Balogh Pál: Jelenleg egy tucatnyi eljárás folyik illegális szemétlerakás miatt a 

Településfejlesztési Osztályon, hulladékgazdálkodási hatáskörben.  
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Gulykáné Gál Erzsébet: Felhívta a figyelmet a Tószeg-Abony közötti közút rossz állapotára.  

 

Kovács László: Ismertette Lőrinczy Veronikától kapott levelét a Sportbállal kapcsolatban, 

amelyben kérik a Sportcsarnok térítésmentes használatát, valamint 120 ezer Ft-ot kupákra, 

érmekre, tiszteletdíjakra.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A térítésmentes használat pénzügyi bizottsági hatáskör, 

hoztak döntést ez ügyben.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

- - - 

 

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

készült.  

Zárt napirend tárgyalása közben megérkezett az ülésterembe Dr. Magyar Gábor, így a 

jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 11 fő.  

 

- - - 

 

1./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. évi 

munkájáról 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte Jánosi Lászlót, az Abonyi Városfejlesztő Kft. 

ügyvezető igazgatóját az előterjesztés ismertetésére.  

 

Jánosi László: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Kiegészítésként elmondta, hogy a hét 

folyamán postára adták a 11. számú kifizetési kérelmüket, amelyben az önerő elszámolását és 

az előleg terhére történő elszámolás 161 millió Ft összegben kezdeményezték.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Bővebb szóbeli kiegészítést kért a Képviselő-testület által az Abonyi 

Városfejlesztő Kft. részére megszabott feladatok, valamint a leendő, jövőbeni szerződéskötés 

tekintetében.  

 

Jánosi László: A sportcsarnok, a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, valamint a Kostyán 

Rendelőintézet napelemes projekt előkészítésénél szerződéskötés előtti fázisban vannak. A 

műszaki tartalom tisztázásánál szembesültek azzal, hogy a sportcsarnoknak nincs meg az 

energetikai tanúsítványa, a Gyulai iskoláé pedig egyeztetés alatt van. Ezek tisztázását 

követően tudnak szerződést kötni a közbeszerzési eljárás során kiválasztott céggel. A célként 

kitűzött március eleji időpontot tarthatónak találja. a közvilágítással kapcsolatban előzetes 

egyeztetéseket kezdeményezett az ezzel a profillal foglalkozó céggel, a Településfejlesztési 

Osztállyal megpróbálják a szükséges információs adatbázist a lehető leggyorsabban 

összeállítani, majd a fejlesztési koncepciót véglegesíteni.  

 

Dr. Magyar Gábor: a Thököly-Szelei utca közötti probléma orvoslásra került? 

 

Jánosi László: A kifogás benyújtásának regisztrációjáról kaptak visszajelzést, polgármester 

asszony kétszer is kért írásban tájékoztatást az államtitkárság részéről, amelyre nem érkezett 
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válasz. A kifogást három szervezet döntési mechanizmusa fogja majd véglegesíteni, az akkori 

benyújtott állapot szerint. Ebből kettő időközben megszűnt. Javasolt újabb tájékoztatást kérő 

levél írása.  

 

Dr. Egedy Zsolt: A vállalkozó kérte a Városháza vezetését, hogy a méltányossági kérelmet a 

Képviselő-testület támogassa. Nem került azonban napirendre, csak miután a vállalkozó 

értesítette a képviselőket.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ez nem igaz.  

 

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 tagjai 11 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

8/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. évi munkájáról szóló szakmai beszámoló 

elfogadásáról 

 

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-testülete, az Abonyi Városfejlesztő Kft. 

2013. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte, és elfogadja. 

 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

- - - 

 

Simon Szabina megérkezett az ülésterembe.  

 

2./ Napirendi pont tárgya: Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és 

Múzeumi Kiállítóhely 2014. évtől történő 

működtetésére és személyi állományára 

vonatkozólag 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Köszöntötte Pintérné 

Simon Szabina intézményvezető asszonyt.  
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Habony István: Ismertette a Pénzügyi Bizottság javaslatát, amely szerint az elkülönített 2 

millió Ft-ot maradéktalanul biztosítja a Művelődési Ház részére, a 10 millió Ft biztosításával 

szemben feltételként megfogalmazta a 6 millió Ft bevétel megtermelését, amelynek egy része 

prémiumként felhasználható. A Pénzügyi Bizottság hasonló módon kíván eljárni a Városi 

Sportcsarnok tekintetében is. Kérte a Pénzügyi Bizottság javaslatának támogatását.  

 

Dr. Magyar Gábor: Többször felmerült kérdésként, hogy az új összevont kulturális oktatási 

intézmény költségvetése mennyivel lesz több várhatóan. Úgy kell a Képviselő-testületnek 

döntenie, hogy nem ismertek ezek az adatok. Javasolta a kért összeg 70-80 %-ának 

megtérülését célként kitűzni, az e fölötti részből javasolja a prémium alap képezését.  

 

Pintérné Simon Szabina: Ismertette, hogy pályázati pénzből az előző években mennyit 

kapott a Művelődési Ház rendezvényekre, összességében 20 millió Ft-ot. Ennek alapján, a 

város költségvetését kevésbé megterhelve tervezte be a 2 millió Ft-ot saját rendezvényekre, 10 

millió Ft-ot pedig forgó költségkeretbe. A célja, hogy minél színvonalasabb rendezvények 

legyenek. A vállalkozások életében az első 3 év általában veszteséges szokott lenni, ezért a 

tervezett összegeket reálisnak látja. Vállalja a 70%-os visszatérülést is.  

 

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

amely szerint indokoltnak tartják a portaszolgálat ellátását. Üdvözli és elfogadja a Pénzügyi 

Bizottság 10 millió Ft-os javaslatát.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, kevésnek találja az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 3 

millió Ft-os javaslatát szabad felhasználásra. Javasolta, legyen 4 millió Ft vissza nem 

térítendő, szabad felhasználású összeg. az alapösszegre vetített 70 % legyen a visszatérítendő 

összeg.  

 

Parti Mihály elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 10 

fő.  

 

Kocsiné Tóth Valéria: Elmondta, a 60 %-os visszaforgatást sem tartja reálisnak. A vállalatok 

fedezeti pontig működnek, 30 %-ot is nehezen lehet kihozni.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A bevételt kell maximalizálni, a veszteséget pedig 

csökkenteni.  

 

Parti Mihály visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 

11 fő.  

 

Dr. Magyar Gábor elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok 

száma 10 fő.  

 

Habony István: A Pénzügyi Bizottság abból indult ki, hogy a városban a korábbi évekhez 

képest jelentősen megváltozott a közművelődési helyzet. Voltak fenntartásai az intézmény 

vezetésével kapcsolatban, azonban pénz nélkül nem lehet előre lépni.  

 

Dr. Magyar Gábor visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok 

száma 11 fő.  

 

Fekete Tibor: Kérte a Pénzügyi Bizottság javaslatának támogatását.  
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Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról, amely szerint a saját intézményi rendezvényekhez 2 millió Ft-ot tervez a 

Hivatal. 

 

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

mellett a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

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

elfogadásáról, amely szerint a bevétel szerző tevékenységekhez 10 millió Ft kiadási oldallal 

szemben 6 millió Ft bevételi oldalt tervez a költségvetés és biztosít az intézményi elemi 

költségvetésben.  

 

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

mellett a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozati javaslatot hozta.  

 

9/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 2014. évtől történő 

működtetésére 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. §-ban, illetve 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődési, könyvtári és múzeumi 

feladatainak ellátásáról szóló 14/2011. (V. 05.) számú önkormányzati rendeletének 7.§ (1) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város Önkormányzat 

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

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) önkormányzati rendeletét az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abonyi Lajos Művelődési 

Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 2014. évtől történő működtetésre 

vonatkozó tájékoztatót megismerte, annak megvalósítását támogatja.  

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abonyi Lajos Művelődési 

Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely saját rendezvényeire előirányzott 

összeget 2.000.000 Ft-ban jóváhagyja. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10.000.000 Ft szabad 

felhasználású finanszírozási összeget különít az Abonyi Lajos Művelődési Ház, 

Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 2014. éves bevételszerző rendezvényeinek 

fedezetére. 

 

4. A bevételszervező rendezvényekből származó bevételként 6.000.000 Ft a 2014. 

évi elemi költségvetésben az intézmény működési bevételek sorában kerüljön 

tervezésre. 
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5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a jelen 

döntéseit a Költségvetési rendelet tervezetébe építse be. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Osztály 

 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. Dr. Balogh Pál jegyző 

4. Kelemen Tibor aljegyző 

5. Képviselő-testületi tagok    

6. Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely       
 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Kovács László képviselő úr által tett 

határozati javaslat elfogadásáról, amely szerint 2014. évi költségvetés előkészítéseként 

kerüljön megvizsgálásra az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi 

Kiállítóhely, illetve a Városi Sportcsarnok igazgatása összevonásának lehetősége, annak 

feltételei, valamint költségvetési kihatása.  

 

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

mellett a szóban előterjesztett határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

10/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely és a Városi 

Sportcsarnok igazgatása összevonásának vizsgálata 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg a 2014. évi költségvetés 

előkészítéseként az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely, illetve 

a Városi Sportcsarnok igazgatása összevonásának lehetőségeit, annak feltételeit, valamint 

költségvetési kihatását.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Osztály 

 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. Dr. Balogh Pál jegyző 

4. Kelemen Tibor aljegyző 

5. Képviselő-testületi tagok    

 

- - - 
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3./ Napirendi pont tárgya: Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és 

Múzeumi Kiállítóhely Könyvtárhasználati és 

szolgáltatási szabályzat jóváhagyása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.  

 

Dr. Magyar Gábor: Az előterjesztésben hiányosságként kiemelte a szolgáltatások 

igénybevételénél a fogyatékossággal élők nem teljes körű megnevezését. Kérte azok, külön, 

egyenként történő beemelését, vagy általánosítását minden fogyatékkal élő személyre.  

 

Fekete Tibor elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 10 

fő.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Támogatta a javaslatot, kérte a szabályzat módosítását 

„minden fogyatékkal élő” megnevezésre a térítésmentes használat tekintetében.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

javaslat elfogadásáról.  

 

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

mellett a módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

11/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat jóváhagyásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény 68. § (1) bekezdésének a) 

biztosított jogkörében eljárva az alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatát - a jelen határozat mellékletét képező 

tartalommal –  jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pintérné Simon Szabina 

Végrehajtásban közreműködik:  

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

A határozatról értesül:  
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

Kelemen Tibor aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

- - - 

 

Szünet 

 

- - - 

 

4./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

a közművelődési, könyvtári és múzeumi 

feladatainak ellátásáról szóló 14/2011. (V. 05.) 

számú önkormányzati rendeletének módosítása 

 

dr. Balogh Pál: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, javasolt, hogy lehetőség 

szerint a hatáskört érintő dolgok kizárólag a szervezeti és működési szabályzatban kerüljenek 

szabályozásra, az ágazati rendeletek pedig hivatkozásokat tartalmazzanak csak az SZMSZ-re 

vonatkozóan. A rendelet-módosítást egyik oldalról a Nemzetiségi Önkormányzatok nevének 

megváltozása, másfelől egy EK irányelv számának régebbi elírása indokolta. A rendeletben 

ezek módosítására tettek javaslatot.  

 

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 rendelet-tervezet 

elfogadásáról.  

 

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

mellett a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődési, könyvtári és 

múzeumi feladatainak ellátásáról szóló 14/2011. (V. 05.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete , a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ban 

foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

rögzített jogkörében a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

A Rendelet 3.§ (1) bekezdésének helybe a következő rendelkezés lép: 

 

„ (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete és a Képviselő-testületnek Abony Város 

Önkormányzatának a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban 
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SZ.M.SZ.)  kijelölt szervei útján gondoskodik a város közművelődési feladatainak 

koordinálásáról.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 4.§ (3) bekezdésének i) pontja helybe a következő rendelkezés lép: 

 

„i) Roma Nemzetiségi Önkormányzat” 

3. § 

A Rendelet 7.§  helybe a következő rendelkezés lép: 

 

 

„ A törvényben és más jogszabályokban meghatározott közművelődési, könyvtári és 

közgyűjteményi feladatokkal, tevékenységgel kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más 

jogköröket a Képviselő-testület közvetlenül, valamint átruházott hatáskörben az 

SZ.M.SZ.-ben kijelölt szervei útján gyakorolja.” 

 

4. § 

 

A Rendelet 10.§ (8) bekezdése helybe a következő rendelkezés lép: 

 

„ (8) A pályázatok elbírálásáról az önkormányzat SZ.M.SZ.-ében kijelölt szerve 

dönt a benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül, illetőleg testületi szerv 

esetén a benyújtási határidő lejártát követő első munkaterv szerinti ülésén.” 

 

 

5. § 

 

A Rendelet 11.§ (6) bekezdése helybe a következő rendelkezés lép: 

„ (6) A polgármester a benyújtott kitüntetési javaslatokat az SZ.M.SZ.-ben kijelölt 

bizottság véleménye alapján terjeszti a Képviselő-testület elé, mely az „Abony 

Közművelődéséért „ díj esetében a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig, 

„Abony Közoktatásáért” díj esetében a tárgyév április 30. napjáig dönt.” 

 

6. § 

A Rendelet 12.§ (4) bekezdése helybe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

 

Záró rendelkezések 

 

7. § 

 

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

(2) Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklete. 

(3) E rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. 
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Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-i ülésén. 

 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                                          Dr. Balogh Pál 

            polgármester                                                                              jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2014.  

  Dr. Balogh Pál 

                                                                                                                jegyző 

 

 

- - - 

 

5./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a sportról és az önkormányzat 

sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 11/2010. 

(V. 03.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

 

dr. Balogh Pál: Ismertette az előterjesztés tartalmát. a kiosztott anyaghoz szóban kiegészítést 

kívánt tenni. A módosító rendelet 8. §-ában a „Városi Rendezvényterv” kifejezést „Városi 

Eseménynaptárra” szükséges cserélni. Javasolt továbbá a Sportszervezetek támogatásával 

kapcsolatos pályázat elbírálási szempontok kiegészítése.  

 

Dr. Egedy Zsolt megérkezett az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok 

száma 11 fő.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kiegészítésként javasolta, hogy a rendelet-tervezet 2. § (1) b) 

pontjában Mucsányi Tamás Műfüves Pálya szerepeljen.  

 

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

amelyben a bizottság szintén a műfüves pálya nevének helyesbítését kérte.  

 

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 2. 

§ (1) b) pontja Mucsányi Tamás Műfüves Pálya megnevezésre módosuljon.  

 

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

mellett a módosító javaslatot egyhangúlag támogatta.  

 

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

rendelet-tervezet 8. §-ába „Városi Eseménynaptár” megnevezés kerüljön.  

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

mellett a módosító javaslatot egyhangúlag támogatta.  
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosított rendelet-

tervezet elfogadásáról.  

 

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

mellett a módosított rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a sportról és az önkormányzat 

sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

 

 

 

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

(2) és a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelembe 

véve sportról szóló 2004. évi I. törvényt - a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

 

A Rendelet 1.§ (1) bekezdése helybe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Abony Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a testnevelés és 

sporttevékenység feltételeinek szabályozása során arra törekszik, hogy a közigazgatási 

területén lakó állampolgárok részére biztosítsa a Magyarország Alaptörvénye XX. 

cikkben emberi alapjogként rögzített rendszeres testedzést. 

Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten biztosítja, hogy az állampolgárok e jogukat 

minél szélesebb körben gyakorolhassák. 

2. § 

A Rendelet 7.§ (1) bekezdése helybe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az Önkormányzat az alábbi létesítményeket tartja fenn és működteti: 

(a) Városi Sportcsarnok, 

(b) Mucsányi Tamás Műfüves Pálya, 

(c) Városi Sportpálya, 

(d) Apponyi Albert utcai tornaterem, 

(e) Városi Termálfürdő, 

(f) Játszóterek, 

(g) I. számú horgásztó, 

(h) az önkormányzat intézményeiben illetve az önkormányzat működtetésében 

lévő tornatermek, sportpályák, 

(i) részben sportfunkcióval rendelkező ingatlanok: 

(ia) Vásártér területe 

(ib) Mikes tó „ 

 

 

 

 



16 

 

3. § 

 

A Rendelet 8.§ (3) bekezdése helybe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítményeket az alábbiak szerint 

üzemelteti, működteti: 

- A Városi Sportcsarnok intézmény útján : a Sportcsarnokot,  az Mucsányi Tamás 

Műfüves Pályát és az Apponyi úti tornatermet 

- Önkormányzati fenntartású intézményekben helyet kapó sportlétesítményeket 

az önkormányzati intézmény útján. 

-  A Vásártér, Városi Termálfürdő üzemeltetését, a Klebersberg 

Intézményfentartó Központ használatában lévő köznevelési intézmények 

működtetését az ABOKOM Nonprofit Kft. útján biztosítja. 

- az I számú horgásztó  – Abonyi Horgász Egyesület használatába adva. 

- Sportpálya - KID FC. használatába adva 

- Mikes tó – amelynek rekreációs, sportcélú hasznosítását közvetlenül az 

önkormányzat végzi. ” 

 

4. § 

A Rendelet 9.§ (3) bekezdése helybe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az Önkormányzat az Önkormányzati fenntartású intézmények vonatkozásában 

az érintett intézmények költségvetésében., míg a KLIK fenntartásában lévő 

intézmények vonatkozásában a működtetési feladatok körében, az ABOKOM  

Nonprofit Kft. feladatellátásának finanszírozásával biztosítja az óvodai, általános- 

és középiskolai testnevelés, a diáksport, a tömegsport és a mindennapi testedzés 

feltételeit ” 

5. § 

(1) A Rendelet 11.§ (1) bekezdése helybe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A pályázatok elbírálásáról az Önkormányzat Abony Város 

Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban 

SZMSZ) kijelölt szerve dönt a benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül, 

illetőleg testületi szerv esetén a benyújtási határidő lejártát követő első munkaterv 

szerinti ülésén dönt átruházott hatáskörben, a benyújtási határidő lejártát követő 

első ülésen.” 

(2) A Rendelet 11.§ (2) bekezdése az alábbi „f)” ponttal egészül ki:  

„ f) más nem önkormányzati pályázati támogatási formák bevonásának lehetősége, 

különös tekintettel a „TAO”-ra” 

 

A Rendelet 11. pontban meghatározott alcíme az alábbiak szerint változik:  

 

 

 

 

„11. Az önkormányzati köznevelési sporttevékenység megteremtése” 
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6. § 

 

(1) A Rendelet 12.§ (1) bekezdése helybe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az önkormányzat a 9. § (3) bekezdése szerint biztosítja az óvodai, iskolai 

testnevelés, a diáksport, a tömegsport és a mindennapi testedzés feltételeit.” 

 

(2) A Rendelet 12.§ (2) bekezdése helybe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Az önkormányzat a köznevelési sporttevékenység végzéséhez óvodák 

esetében a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, míg a KLIK által fenntartott 

oktatási intézmények esetében a – működtetőként – a szükséges 

sportlétesítményeket és azok működtetését biztosítja.  

A Rendelet 12.§ (3) bekezdése helybe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A köznevelési intézmények testnevelési alapfeladataik ellátásán túl részt 

vesznek a település sportegyesületeinek utánpótlás-nevelésében, figyelembe véve 

a gyermek és ifjúság különböző korcsoportjainak életkori sajátosságait. A 

köznevelési intézmények és a település önkormányzati támogatásban részesülő 

sportszervezetei együttműködnek a köznevelési foglalkozásokon kívüli 

sporttevékenységek szervezésekor.” 

 

7. § 

A Rendelet 14. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (2) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő létesítményekre vonatkozóan a városi 

óvodai és diákversenyekre, az intézmények által szervezett sportrendezvényekre 

évente felülvizsgált normatív döntésében foglaltak szerint biztosítja a létesítmények 

használatát .” 

8. § 

A Rendelet 17. § (1) –(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (1) Az Önkormányzat az SZMSZ-ben foglalt szabályok alapján dönt a városi 

sportrendezvényeket is tartalmazó városi eseménynaptár elfogadásáról.  

(2) Képviselő-testület az Önkormányzat a városi eseménynaptárban szereplő 

sportrendezvények megtartásához  – az SZMSZ-ben meghatározott szabályok szerint - 

támogatást biztosíthat,.” 

9. § 

A Rendelet 18. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A versenysport támogatása a mindenkor hatályos Sportkoncepcióban foglaltak és 

a költségvetési rendeletben biztosított előirányzat terhére a jelen rendelet 9-11§-ban 

rögzített pályázat útján történik.” 

10. § 

 

A Rendelet 18.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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„(3) Az Önkormányzat a település sportéletének fejlesztését elősegítő sportegyesületeket, 

sporttevékenységet folytató civil szervezeteket, a sikeres sportolókat az e rendeletben 

meghatározott kitüntetésben részesítheti.” 

 

11. § 

 

A Rendelet 19.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(6) A kitüntetés adományozására a tárgyév január 15. napjáig a Polgármesternél javaslatot 

terjeszthetnek elő: 

 a) a városban működő sportegyesületek, sporttevékenységet végző civil szervezetek 

 b) oktatási intézmények vezetői 

 c) képviselő-testület tagjai és bizottságai” 

 

12. § 

 

A Rendelet 21. §-nak helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„21. §  

Az Önkormányzat sportfeladatokkal kapcsolatos fenntartói, irányítási, felügyeleti, 

ellenőrzési , tulajdonosi jogköreit a Képviselő-testület, valamint átruházott 

hatáskörben az SZ.M.SZ-ben kijelölt szervei útján gyakorolja.” 

 

 

 

Záró rendelkezések 

 

13. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-i ülésén. 

 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                                          Dr. Balogh Pál 

            polgármester                                                                              jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2014.  

  Dr. Balogh Pál 

                                                                                                                jegyző 
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- - - 

 

6./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület 

és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

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

 

dr. Balogh Pál: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, megküldésre került a 

képviselők részére dr. Tóta Áron ügyvéd úr jogi állásfoglalása. Annak alapján került 

átdolgozásra az SZMSZ módosítás módosító rendelet-tervezete. Elmondta, a Városi 

Rendezvénytervben a városi megemlékezések és a kiemelt nemzeti, állami, önkormányzati 

ünnepekkel kapcsolatos rendezvények szerepelnek, amelyek megszervezése önkormányzati 

intézmény feladata. A Városi Eseménynaptárban olyan rendezvények kerülnének 

befogadásra, amelyeket a városban működő civil szervezetek, sportegyesületek szervezhetnek 

meg. Ismertette a rendezvények támogatásának menetét.  

 

Dr. Magyar Gábor: véleménye szerint ez azt feltételezi, hogy a Pénzügyi Bizottságban soha 

nem lesz olyan ember, akinek bármilyen egyesületben érdekeltsége van.  

 

dr. Balogh Pál: a 2007. évi CLXXXI. tv. egyértelműen fogalmaz, egyik oldalról az 

előkészítésben való részvételről, másik oldalról a döntéshozatalban való részvételről szól. A 

tagsági viszony az, amelyik kizárja, hogy az adott egyesület a döntéshozótól, előkészítőtől 

származó módon forráshoz jusson. A benyújtott pályázat érvénytelen lesz. Vagy az egyesületi 

pozícióról kell lemondani, vagy a testületi, bizottsági megbízatásról kell lemondani.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Ismertette az ügyrendi és Közbiztonsági bizottság javaslatát, amely szerint a 

civil alapra azon civil szervezetek is pályázhassanak, amely a tárgyév január 1-je és a pályázat 

elbírálása közötti időszakban már megrendezésre került.  

 

Habony István elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 

10 fő.  

 

dr. Balogh Pál: A javaslat beépítésre került a rendelet-tervezetbe.  

 

Habony István visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 

11 fő.  

 

Dr. Magyar Gábor: Elmondta, elfogadja a jogtanácsos véleményét, de magasabb szinten kér 

állásfoglalást, amit meg kell várni.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Javasolta magasabb szintű állásfoglalás kérését, kérte, annak 

megérkezéséig ne döntsön a Képviselő-testület.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Az SZMSZ módosításhoz kérjenek magasabb szintű 

állásfoglalást, ezt követően február végén kerüljön a rendelet-tervezet vissza a Képviselő-

testület elé.  

 

Habony István: Véleménye szerint ne kérjenek állásfoglalást, az a helyi vezetők lejáratása 

lenne. Javasolta, döntsön most a Képviselő-testület a rendelet-módosításról.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Nem szeretné, ha bárki is késedelmesen kapná meg a támogatását.  
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Dr. Magyar Gábor: Kérdezte, hogy a tagsági jogviszony nélküli tiszteletbeli elnökség kizáró 

ok-e?  

 

dr. Balogh Pál: Elemezni kell, hogy az adott egyesületnél éppen milyen jogköre van.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

döntést halasszák a február végén esedékes Képviselő-testületi ülésre.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 2 igen és 1 nem szavazattal, 8 tartózkodás 

mellett a javaslatot nem támogatta.  

 

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

módosító tervezet elfogadásáról.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett a módosított rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete 

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

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

 

 

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

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

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

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 

 

 

(1) Az Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és 

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

(továbbiakban SZMSZ) 4. számú melléklete az alábbi 1.5.24. ponttal egészül ki:  

 

(Az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság előkészíti) 

 

„1.5.24. A Pénzügyi Bizottsággal közösen a jelen rendelet 11. sz. mellékletében 

foglaltak szerint a Városi Rendezvényterv elfogadását.” 

 

 

(2) Az SZMSZ 4. számú melléklete az alábbi 1.10.6. ponttal egészül ki: 

 

(Az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság kapcsolatot tart) 
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„1.10.6. sportszervezetekkel” 

 

(3)  Az SZMSZ 4. számú mellékletének 2.3.13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés 

lép:  

 

(A Pénzügyi Bizottság a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben dönt:) 

 

„2.3.13. A sportszervezetek és a kulturális tevékenységet végző társadalmi, civil 

szervezetek támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról, a támogatások 

odaítéléséről - a sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 

11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdésében és a 

közművelődési, könyvtári és múzeumi feladatainak ellátásáról szóló 14/2011. (V. 

05.) számú önkormányzati rendeletének 10. § (8) bekezdésében foglaltak szerint.” 

 

(4) Az SZMSZ 4. számú melléklete az alábbi 2.3.14. ponttal egészül ki: 

 

(A Pénzügyi Bizottság a képviselő-testület által átruházott hatáskörben dönt) 

 

„2.3.14. A Városi Eseménynaptár - Városi Rendezvényterven kívüli részének - 

jóváhagyásáról és a Városi Eseménynaptárba befogadott, de a Városi 

Rendezvénytervben nem szereplő rendezvények önkormányzati támogatásáról a 

jelen rendelet 11. sz. mellékletében foglaltak szerint.” 

 

 

 

(5) Az SZMSZ 4. számú melléklete az alábbi 2.4.6. ponttal egészül ki: 

 

(A Pénzügyi Bizottság előkészíti) 

 

„2.4.6. Az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottsággal közösen a jelen rendelet 11. 

sz. mellékletében foglaltak szerint a Városi Rendezvényterv elfogadását.” 

 

2. § 

 

Az SZMSZ a jelen rendelet mellékletét képező 11. számú melléklettel egészül ki. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

3. § 

 

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

(2) Hatályát veszti az SZMSZ 4. sz. mellékletének 1.3.1.; 1.3.2. 1.3.8.; 1.3.11.; 2.3.11. 

pontja. 
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Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-i ülésén. 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                                          Dr. Balogh Pál 

            polgármester                                                                              jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2014.  

 

 

  Dr. Balogh Pál 

                                                                                                                jegyző 

 

 

 

 

3/2014. (I.31. ) önkormányzati rendelet melléklete 

 

 

 

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

 

 

A Városi Eseménynaptár és az annak részét képező Városi Rendezvényterv 

elfogadásáról és a megvalósítás önkormányzati támogatására vonatkozó szabályokról 

 

1. A Városi Rendezvényterv tartalmazza az állami, nemzeti és a városi ünnepek 

alkalmából tartott, az Önkormányzat szerve, vagy intézménye által szervezett 

megemlékezéseket, és rendezvényeket. A Városi Eseménynaptár – a Városi 

Rendezvényterven túl - magában foglalja a városban megrendezésre kerülő azon 

társadalmi, kulturális és sport rendezvényeket, amelyeket tartalmuk, súlyuk, 

színvonaluk alapján az Önkormányzat az Eseménynaptárba befogadott.  
2. A Városi Rendezvényterv és a Városi Eseménynaptár összeállításához a hivatal a 

tárgyévet megelőző év december 31. napjáig javaslatokat kér be a városban működő 

intézményektől, társadalmi, civil, sport és kulturális szervezetektől, valamint a város 

honlapján elhelyezett felhívás útján a város polgáraitól. 
3. A javaslatoknak tartalmazniuk kell: 

- a javasolt rendezvény tervezett időpontját, helyszínét 

- a rendezvény részletes leírását 

- javaslatot a szervező személyére 

- a rendezvény várható látogatottságát 

- a rendezvény várható költségeinek bemutatását 

- az igényelt önkormányzati forrás megjelölését 

4. A beérkezett javaslatokat a Hivatal, az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és 

Múzeumi Kiállítóhely, valamint a Városi Sportcsarnok és Sportlétesítmények 

vezetőinek bevonásával rendszerezi és szakmai véleményét is tükröző előterjesztést 

készít a Pénzügyi Bizottság és az Oktatási, Sport, és Kulturális Bizottság együttes 

ülésére.  
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5. Az Együttes Bizottság javaslatot terjeszt elő a képviselő-testület januári munkaterv 

szerinti ülésére a Városi Rendezvénytervre vonatkozóan. A Képviselő-testület dönt a 

Városi Rendezvényterv elfogadásáról. 

6. A Képviselő-testület a Városi Rendezvényterv jóváhagyásával egyidejűleg biztosítja a 

rendezvény megtartásához szükséges forrásokat, és azokat a szervezésért felelős 

intézmény éves költségvetésben megtervezni rendeli. 

7. A Képviselő-testülete a költségvetési rendeletében – a város költségvetési helyzetétől 

függő mértékű – előirányzatot biztosít a Városi Rendezvénytervben nem szereplő, de a 

Városi Eseménynaptárba befogadásra kerülő rendezvények Önkormányzati 

támogatására.  

8. A költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül a Pénzügyi Bizottság – 

átruházott hatáskörben - a rendelkezésre álló források függvényében dönt a Városi 

Eseménynaptár Városi Rendezvényeken túli részének jóváhagyásáról, illetőleg - a 

Városi Rendezvénytervben nem szereplő, de az Eseménynaptárba befogadott - egyes 

rendezvények megrendezéséhez nyújtandó önkormányzati forrás mértékéről. A 

Bizottság jogosult az adott évben már ténylegesen megvalósult rendezvény 

Eseménynaptárba való utólagos befogadásáról és támogatásáról is dönteni. 

9. A 8. pont szerint meghatározott forrást  

a) ha a szervező önkormányzati intézmény, akkor az intézmény költségvetésébe 

kell beépíteni 

b) ha a szervező magánszemély, vagy átlátható szervezet, akkor a vele kötött 

támogatási szerződés alapján, elszámolási kötelezettség előírása mellett kerül 

átadásra.  

10. A 9. b) pont szerinti szerződéseket a polgármester írja alá, azok teljesítését, az 

elszámolásokat a hivatal ellenőrzi. 

11. A Városi Eseménynaptár közzétételéről, az ahhoz kapcsolódó promócióról a Hivatal, 

az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely, valamint a 

Városi Sportcsarnok és Sportlétesítmények közösen gondoskodnak. 

 

- - - 

 

Szünet 

 

- - - 

 

7./ Napirendi pont tárgya: Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való 

gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. 

(IV.12.) számú önkormányzati rendelet módosítása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

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

mellett a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete 

Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 

13/2007. (IV. 12.) számú rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) e) 

pontjában rögzített feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 5. §-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

Az ÖR. 1. a melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép. 

 

 

2. § 

 

Az ÖR. 1. b melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép. 

 

 

3. §. 

 

Az ÖR. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

Záró rendelkezés 

 

4. § 

 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30.-én megtartott 

ülésén  

 

    Romhányiné dr. Balogh Edit    dr. Balogh Pál 

                           polgármester                                                                jegyző 

 

  

Kihirdetve: Abony, 2014.  

 

  dr. Balogh Pál 

  jegyző 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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- - - 

 

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

a környezetvédelemről szóló 26/2003. (XII.17.) 

rendeletének módosítása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.  

 

dr. Balogh Pál: Kiegészítésként elmondta, a Képviselő-testület 274/2013. számú 

határozatában megfogalmazta azt a módosítást, amely szerint „Égetés csak szeptember 15. és 

május 15. között, megfelelő légköri viszonyok esetén, keddi napokon 8:00-18:00 és szombati 

munkanapokon 14.00-18.00 óra között időszakban lehet.”. Kérte ennek beemelését a rendelet-

tervezetbe. A hatályon kívül helyezendő rendelkezések között tévesen szerepel az ÖR 10. § 

(7) bekezdése, ezt nem kívánják hatályon kívül helyezni.  

 

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 módosításokkal 

kiegészített módosító rendelet-tervezet elfogadásáról.  

 

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

mellett a módosító rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2014. (II.05.) önkormányzati rendelete 

 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 

26/2003. (XII. 17.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról  

 

Abony Város Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) és a 32. cikk (1) 

bekezdés a) és d) pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. Törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontjára hivatkozva, valamint az 58. § (1) bekezdésében 

foglalt kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 26/2003. 

(XII. 17.) számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban: környezetvédelemről szóló 

önkormányzati rendelet) 1. § az alábbi francia bekezdéssel egészül ki. 

 

„-zajvédelmi előírások” 

      2. § 

 

A környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő lép: 
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„2.§ (1) A rendelet területi hatálya Abony Város közigazgatási területére terjed ki. 

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

személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki állandó vagy ideiglenes jelleggel a város 

közigazgatási területén lakik, tartózkodik, működik, tevékenykedik. 

(3) E rendeletet a mezőgazdasági termelés során keletkező hulladék,, az avar, tarló és kerti 

hulladék nyílt téri égetésével kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi szabályokat tartalmazza, 

azzal, hogy az e rendeletben meghatározott korlátozásokat nem kell alkalmazni, ha a nyílt téri 

égetéssel történő megsemmisítést az erre hatáskörrel rendelkező hatóság szerv végrehajtható 

határozatával rendelte el. 

(4) E rendelet III/A. fejezetének zajvédelmi rendelkezéseinek hatálya a közterületi 

rendezvényekre, valamint a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységekre 

terjed ki.” 

 

3.§ 

 

A környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet 3. § helyébe a következő lép: 

 

„3.§ (1) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék ártalmatlanításáról 

elsősorban komposztálással, ha ez nem lehetséges, engedéllyel rendelkező lerakóhelyre 

történő elszállításával kell gondoskodni. 

(2) Külterületen, ha a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék más 

ártalmatlanítására nincs lehetőség, azt nyílt téri égetéssel megsemmisíteni  csak október 1-je 

és április 30-a  között lehet. Április 30. és október 1-je között időszakban külterületen égetni 

tilos. 

(3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem 

veszélyeztető módon, a tűzvédelmi előírásokat betartva, keddi és pénteki munkanapokon 

8.00-18.00 óra között lehet. Szeles időben, és az erdőszéltől számított 200 méteren belül 

égetni tilos. 

(4) Az égetendő mezőgazdasági növényi hulladék kommunális, illetve ipari eredetű 

hulladékot (műanyag, gumi, vegyszer, festék illetve ezek maradékai) nem tartalmazhat.” 

 

4.§ 

 

A környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet 6. § helyébe a következő lép: 

 

 

„6.§ (1) Avar- és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet. 

(2) Avar- és kerti hulladék nyílt téri égetésére csak a legvégső esetben – vírusos, baktériumos, 

gombás vagy egyéb fertőzéskor – kerülhet sor. Égetés csak szeptember 15. és május 15. 

között, megfelelő légköri viszonyok esetén, keddi napokon 8:00-18:00 és szombati 

munkanapokon 14.00-18.00 óra között időszakban lehet. 

 (3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem 

veszélyeztető módon lehet. 

(4) Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat a levegő védelméről szóló 306/2010. 

(XII. 23.) Korm. rendelet  27. § (2) bekezdésében meghatározott háztartásban keletkező 

papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék kivételével más 

háztartási, vagy ipari hulladékot. 
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5.§  

 

A környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet a III/ A fejezettel egészül ki: 

 

 

„III./A . FEJEZET 

 

ZAJVÉDELEM SZABÁLYOZÁSA 

 

12/A. § (1) A közterületi rendezvények, valamint a magánszemélyek háztartási igényeit 

kielégítő tevékenységekre irányadó megengedett zajterheléseket az 1.sz. melléklet 

tartalmazza. 

(2) Az 1.sz. mellékletben megadott nappali időszakon a magánszemélyek háztartási 

igényeit kielégítő tevékenységek, valamint a (2) bekezdésben nem szereplő 

közterületi rendezvények vonatkozásában 6-22 óra közötti időt, az éjszakai időszak 

22-6 óra közötti időt általánosságban kell értelmezni. 

(3) A városi rendezvénytervben szereplő közterületi rendezvények esetében a nappali 

időszak 7-23 óra közötti idő, éjszakai időszak 23-7 óra közötti idő. 

(4) Az 1. sz. mellékletben megállapított zajterhelési irányértéknek a lakó vagy egyéb 

épület zajtól védendő homlokzata előtt 2 m távolságban, illetőleg – indokolt 

esetben – az emberi tartózkodásra, pihenésre, üdülésre szolgáló területeken kell 

érvényesülnie. 

(5) Lakó-és üdülőövezetben tilos éjszaka és munkaszüneti napokon olyan 

tevékenységet végezni, mely zajhatása a szomszédos ingatlan területén tartózkodó 

személyek nyugalmát indokolatlanul zavarja 

(6) A riasztó készülékek indokolt hangjelzés kibocsátása a veszélyelhárítás vagy e 

célú beavatkozás azon időszakáig tarthat, amíg a kikapcsolás lehetővé válik.  

 

12/B. § (1) A városban élők nyugalmának biztosítása érdekében a magánszemélyek háztartási 

igényeit kielégítő tevékenységek keretében barkácsolással, kertépítéssel és zöldfelület-

fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenység (pl. robbanómotoros fűnyírás, motoros 

fakivágás, kerti traktor, gyorsdaraboló (flex)  működtetése), nem végezhető 

a) munkanapokon 20.00 óra és 7.00 óra között, 

b) szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 0.00-8.00 óra és 19.00-24.00 óra között. 

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit a közterületeken végzett zöldfelület-fenntartási 

tevékenységek esetében is alkalmazni kell. 

 

12/C.§ Pirotechnikai termékek szabadtéri felhasználása – ide nem értve a polgári célú 

pirotechnikai tevékenységekről  szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet  104. § (1) c) 

pontjában meghatározott december 28. 18 óra és a következő naptári év január 1-jén 6 óra 

közötti időtartamot   - 23.00 óráig, az Önkormányzat által állami ünnepeken szervezett 

tűzijáték esetében 0.30 percig  engedélyezhető. 

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

6. § 

 

 

(1) E rendelet kihirdetése napját követő 8. napon lép hatályba. 
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- Hatályát veszti: az ÖR 4. §-a, az ÖR 5. §-a, az  ÖR 8. § (1)- (3) bekezdése, az ÖR 8. § 

(5)-(7) bekezdése, az ÖR 9. § (3)-(4) bekezdése, az ÖR 10. § (5) – (6) bekezdése, az 

ÖR 10. § (8) – (9) bekezdése, az ÖR 10. § (16) – (20) bekezdése, az ÖR 11. §-a az 

ÖR 12.-16.§-ai. 

 

 

 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-i ülésén 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit   dr. Balogh Pál 

polgármester                        jegyző 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2014.  

 

 

       dr. Balogh Pál 

       jegyző 

 

 

5/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről  

szóló 26/2003. (XII.17.) rendelete 1. sz. melléklete 
 

Zajterhelési irányérték 

 

 

Sorszám 

 

Területi funkció Megengedett egyenértékű A- 

hangnyomásszint 

1. Lakó-és intézményterület laza beépítéssel nappal 6-22 óra között 50 

éjjel 22-6 óra között 40 

2. Lakó-és intézményterület tömör, városias 

beépítéssel 

nappal 6-22 óra között 55 

éjjel 22-6 óra között 45 

3. Iparterület lakóépületekkel, intézményekkel 

vegyesen 

nappal 6-22 óra között 60 

éjjel 22-6 óra között 50 

 

 

- - - 

 

9./ Napirendi pont tárgya: A helyi lakáscélú támogatásról szóló 13/2000. 

(IV.11.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte Kovács Teodórát az előterjesztés ismertetésére.  
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Kovács Teodóra: Ismertette az előterjesztés tartalmát.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, a Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatta a módosító 

rendelet-tervezetet.  

 

Kovács László: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi és Közbiztonsági 

bizottság támogatta a módosító rendelet-tervezetet.  

 

Habony István: Kérdezte, mekkora összeget folyósított az Önkormányzat eddig, milyen a 

visszafizetési intenzitása? Mi van azokkal, akik nem fizetnek? 

 

Kovács Teodóra: a folyósítást követően egy éven belül kell megkezdeni a törlesztést, összesen 

5 év időtartamra kerül elidegenítési és terhelési tilalom az ingatlan nyilvántartásba 

bejegyzésre. ez minden esetben bejegyzésre kerül. A tavalyi évben összesen három ilyen 

kérelmező volt.  

 

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 rendelet-tervezet 

elfogadásáról.  

 

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

mellett a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2014 (II.05.) önkormányzati rendelete 

 

A helyi lakáscélú támogatásról szóló 13/2000.(IV.11.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) 

pontja és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§ (1) és (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A helyi lakáscélú támogatásról szóló 13/2000.(IV.11.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: ÖR) 2.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 
 
 

(1) „Támogatásban részesíthetők azok a  

a.) házastársak, vagy 

b.) élettársak, vagy 

c.) gyermeket egyedül nevelő szülők  

 akik közül az egyik fél legalább 5 éve állandó abonyi lakóhellyel rendelkezik. 

 



30 

 

(2) Támogatás folyósításának további feltétele, hogy az igénylő (a vele együttköltöző 

személyek jövedelmének figyelembevételével) a kérelem benyújtását megelőző hónapban 

számított egy főre jutó havi nettó jövedelme, a kérelem benyújtásának időpontjában a 

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének legalább 130 %-át eléri.” 

 

2.§  

Az ÖR. 3.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Támogatás kizárólag Abony város közigazgatási területén történő, a 12/2001. (I.31.) 

Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdésében megjelölt méltányolható lakásigény felső határát meg 

nem haladó szobaszámú  

a) lakás építéséhez, új lakás vásárlásához  

b) használt lakás vásárlásához 

c) önkormányzati tulajdonú építési telek vásárlásához nyújtható.” 

 

3.§ 

 

(1) Az ÖR. 5.§. (1) bekezdése az alábbi pontokkal egészül ki: 

„g) aki korábbi bérlakásának bérleti jogviszonyát lakbérhátralék, rendeltetésellenes használat, 

szabadságvesztés, vagy más neki felróható magatartás miatt vesztette el, 

h) aki a támogatást a 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdésében megjelölt 

méltányolható lakásigény felső határát meghaladó szobaszámú lakás vásárlásához, építéséhez 

kéri, 

i) aki kérelmében lakáskörülményeire, szociális, egészségügyi, vagyoni és jövedelmi 

viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatokat közöl, amely számára a kérelem 

elbírálásakor jogosulatlan előnyt jelentene 

j) ha az eladó az igénylőnek a Ptk.685. § b) pontja szerinti hozzátartozója, vagy élettársa, 

k) aki jövedelemmel nem rendelkezik.” 

 

(2) Az ÖR. 5.§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

  

„ A (1)-(2)-(3) bekezdésben foglaltakat a kérelmező és a vele együtt költözők tekintetében is 

vizsgálni kell.” 

 

4.§ 

 

(1) Az ÖR. 7.§.(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„A támogatásra irányuló kérelmet e rendelet 1. sz. melléklete szerinti nyomtatványon, a 

Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) kell előterjeszteni, melyhez csatolni kell a 

megjelölt mellékleteket is. A kérelemmel kapcsolatos adatszolgáltatás a támogatást igénylőre 

valamint a vele együtt költöző személyekre terjed ki.” 

 

(2) Az ÖR. 7.§.(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell: 

a) a munkáltató által kiállított jövedelemigazolást a kérelem benyújtását megelőző havi 

nettó jövedelemről 

b) egyéni vagy társas vállalkozásból származó jövedelem esetén a NAV által kiállított 

igazolást, valamint a kérelmező nyilatkozatát a kérelem benyújtását megelőző havi 

nettó jövedelemről 



31 

 

c) munkanélküli ellátás esetén a postai kifizető bizonylatot, vagy folyószámla kivonatot, 

illetve ha nem részesül ellátásban az erről szóló igazolást a Munkaügyi Központtól 

d) elvált családi állapot esetén a jogerős bírói ítéletet vagy végzést, 

e) házassági anyakönyvi kivonatot, élettársi kapcsolat esetén közjegyző előtt tett 

nyilatkozatot,  

f) gyermek elhelyezésről szóló bírósági végzést, ítéletet, gyámhatósági jegyzőkönyvet, 

gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap kifizetési 

csekkszelvényét, vagy a kérelmező nyilatkozatát a tartásdíj összegére vonatkozólag,  

g) építés esetén a jogerős építési engedélyt  

h) vásárlás esetén az ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződés 1 példányát.” 

 

(3) Az ÖR. 7.§-a az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki: 

 „ E rendelet alkalmazásában 

a) jövedelemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

( a továbbiakban:Sztv) 4.§ (1) bekezdés a) pontjának, 

b) gyermekre az Sztv. 4.§ (1) bekezdés db) és dc) pontjainak, 

c) egyedülállóra az Sztv. 4. § (1) bekezdés l) pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

 

 

5. § 

Az ÖR. az alábbi 7/A §-al egészül ki: 

 

Szerződéskötés, folyósítás és az elszámolás feltételei 

 

(1)  „A bizottság határozata alapján, a Hivatal megállapodást köt a támogatásban 

részesülőkkel, melyet a bizottság elnöke ír alá. A megállapodást a támogatás 

megítéléséről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell 

megkötni. Amennyiben erre a megadott határidőn belül a kérelmező hibájából nem 

kerül sor, és a kérelmező a mulasztást nem igazolja, úgy a támogatást elveszti. 

 

(2) A támogatás felhasználásáról a kedvezményezettek, a folyósítást követő 6 hónapon 

belül a megállapodásban rögzített módon kötelesek elszámolni. 

 

(3) A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott támogatás visszafizetését legkésőbb a 

támogatás folyósítását követő 12. hónap 10. napján kell megkezdeni.
 
 

 

(4) A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott támogatást a törlesztés megkezdésétől 

számított legfeljebb 4 év alatt, havi egyenlő részletekben kell visszafizetni minden 

hónap 10. napjáig.
 
 

 

(5) Az aláírt megállapodás alapján a Gazdasági Osztály nyilvántartást vezet, mely 

tartalmazza a személyes adatokat, bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely adatait, 

a folyósított támogatás összegét, a folyósítás időpontját,  törlesztő részlet mértékét, a 

törlesztés időpontját. 

 

(6) Amennyiben a Gazdasági Osztály az (5) pont szerinti nyilvántartás vezetése során azt 

tapasztalja, hogy a kérelmező a fizetési kötelezettségének nem, vagy csak 

késedelmesen tesz eleget, tájékoztatja a Hatósági és Szociális Ügyek Osztályát. 
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(7) A Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya a (6) bekezdés szerinti esetben írásbeli 

felszólításban felhívja kérelmezőt a fizetési kötelezettsége teljesítésére. Amennyiben a 

kérelmező ennek ellenére sem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Hatósági és 

Szociális Ügyek Osztálya kezdeményezi a 8.§ (1) bekezdés d) pontjában foglaltak 

végrehajtását.  

 

(8) Amennyiben a kérelmező a támogatást maradéktalanul visszafizette, a Gazdasági 

Osztály erről szóló igazolása és a Polgármester hozzájáruló nyilatkozata alapján a 

Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya rendelkezik a 7.§ (5) bekezdése szerint 

bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséről. 

 

 

6.§  

 

Az ÖR. 8.§-a az alábbi (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 

„ a kérelmező a támogatás elnyerése érdekében lényeges tényt, körülményt elhallgatott, a 

jövedelmi, ingatlan-vagyoni viszonyaira vonatkozóan a valóságtól eltérő nyilatkozatot 

tett.” 

     

 

7.§ 

 

Az ÖR. jelen rendelet 1. sz. mellékletével egészül ki. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

8. § 

 

(1) E rendelet 2014. február 10. napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult 

ügyekben kell alkalmazni 

 

(2) Hatályát veszti az ÖR.3.§ (2) bekezdése valamint a 7. § (4) (6) (8) (9) bekezdései. 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-i ülésén. 

 

 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                                          Dr. Balogh Pál 

            polgármester                                                                              jegyző 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2014.  

 

 

  Dr. Balogh Pál 

                                                                                                                jegyző 
 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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- - - 

 

10./ Napirendi pont tárgya: A választási kampányidőszakban elhelyezett 

hirdetményekről szóló önkormányzati 

rendeletének megalkotása II. forduló 

 

dr. Balogh Pál: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, a bizottsági és Képviselő-

testületi vitában elhangzott felvetések alapján került átdolgozásra a rendelet tervezet.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, a jogszabály kifejezetten tiltja a Kossuth tér 1. szám alatt 

bármilyen plakát, molinó elhelyezését? Javasolta, hogy az 1. számú melléklet valamennyi 

épületének vonatkozásában teljes tilalom legyen.  

 

dr. Balogh Pál: Igen. A központi jogszabály által már felállított tilalmakat nem szabad 

ismételten a helyi rendeletbe belefoglalni. Ismertette a tilalmakat.  

 

Habony István: Kérdezte, hogy a kistemető, a Kálvin úti iskola miért maradt ki a 

mellékletből? Kérdezte, hogy molinót nem lehet kifeszíteni sem a 4-es főúton, sem a Kossuth 

téren sehol? 

 

dr. Balogh Pál: Környezetvédelmi, műemlékvédelmi szempontból helyezhet középületeket, 

épületeket védelem alá az Önkormányzat. A kistemető ravatalozója, a Gyulai Iskola nem áll 

műemléki védelem, környezetvédelem alatt. A rendelet-tervezetben a molinót önálló hirdetés 

berendezésnek tekintik, amelyet ki lehet helyezni, ha azt egyéb jogszabály nem tiltja.  

 

Dr. Magyar Gábor: Javasolta, hogy az összes közcélú épületre érvényes legyen a tiltás, attól 

függetlenül, hogy műemlék, vagy sem.  

 

Habony István: Kérte, ha több tiltás tehető a rendeletbe, mint amely jogszabály alapján 

beletehető, akkor tegyenek bele többet.  

 

dr. Balogh Pál: Felhívta a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy módosító javaslatot 

rendelethez SZMSZ szerint az ülésen már nem lehet előterjeszteni, csak azt megelőzően és 

írásban.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Javasolta, hogy a napirend kerüljön levételre, majd a februári ülésen tárgyalja újra a 

Képviselő-testület a beérkezett módosító javaslatok alapján.  

 

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

 

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

mellett a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot alkotta: 
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12/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat 

a választási kampányidőszakban elhelyezett hirdetményekről szóló önkormányzati 

rendeletének megalkotásáról (II. forduló) 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve 

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

szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendelet 18. § - ban foglaltakat, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület „A választási kampányidőszakban elhelyezett hirdetményekről 

szóló önkormányzati rendeletének megalkotása (II. forduló)” című napirendi pontot a 

napirendről leveszi.  

2. A Képviselő-testület a napirendet a 2014. februári ülésén tárgyalja a beérkező 

módosító indítványoknak megfelelően.  

 

A határozatról értesül:  

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

Kelemen Tibor aljegyző 

Képviselő-testület tagjai 

Valamennyi Bizottság 

 

- - - 

 

11./ Napirendi pont tárgya: A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 

 

Fekete Tibor elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 10 

fő.  

 

dr. Balogh Pál: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 

a törvényességi főosztálytól mindez idáig nem kaptak részletes választ. Az i. fordulóhoz 

képest minimális változtatás történt a rendelet-tervezetben.  

 

Habony István: Kérdezte, a közterület felügyelők mi alapján szablyák ki a büntetést, miért 

mekkora büntetés jár? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, az előterjesztés tartalmazza a választ, a 2004. évi 

CXL. törvény szabályozza a bírság kiszabását.  

 

dr. Balogh Pál: Ahol nincs jogszabályi hatóköre a hatóságnak, ott nem tud eljárni. Gondot 

fog okozni a szabályozás végrehajtása a 3 közterület felügyelővel. A szabályokat meg kell 

ismertetni az állampolgárokkal, a közterület felügyelet, illetve a hatóság igyekszik majd 

ezeket kikényszeríteni.  

 

Mucsányi Tamás megérkezett az ülésterembe.  
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Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Fekete Tibor visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 

11 fő.  

 

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

elfogadásáról.  

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

mellett a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2014. (II.05.) 

önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról  

 

Abony Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdés d) pontjában foglaltakra, a 

következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő az a szabálysértésnek vagy 

bűncselekménynek nem minősülő magatartás, amelyet e rendelet a közösségi együttélés 

alapvető szabályai megsértésének minősít. 

 

(2) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a 

tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a 

tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság 

alkalmazását rendeli el. 

(3) A rendelet hatálya alá tartozó eljárások során az alábbi eltérésekkel a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 
szóló 2004. évi CXL. törvény ( a 

továbbiakban: Ket)  rendelkezéseit kell alkalmazni: 

a) Közigazgatási bírság helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés 

körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől is kellő visszatartó hatás 

várható.   

b) Korlátozottan cselekvőképes személlyel szemben közigazgatási bírságot vagy helyszíni 

bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy 

amennyiben az önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalkorú annak megfizetését vállalja. 

c) Abban az esetben, ha a korlátozottan cselekvőképes személlyel szemben a b) pontban 

foglaltakra tekintettel közigazgatási bírságot kiszabni nem lehet, vele szemben a megszegett 

magatartási szabály jellegétől függően figyelmeztetést és/vagy a Ket. szerinti kötelezést kell 

kibocsátani.  
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d) Ha a korlátozottan cselekvőképes személlyel szemben közigazgatási bírság kiszabására 

kerül sor, a korlátozottan cselekvőképes személy meghallgatásától nem lehet eltekinteni. 

e) A korlátozottan cselekvőképes személy meghallgatásáról törvényes képviselőjét 

értesíteni kell.  

f) A korlátozottan cselekvőképes személyt törvényes képviselője jelenlétében kell 

meghallgatni.  

 

 

(4) A közösségi együttélés szabályait megsértő személlyel szemben közigazgatási hatósági 

eljárás  

a) valamely cselekményben megnyilvánuló közösségi együttélés szabályait megsértő 

magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől számított 30 napon belül; 

 

b) mulasztásban, vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi 

együttélés szabályait megsértő magatartás esetén a jogellenes állapot fennállásáig 

indítható meg. 

 

Ezt követően közösségi együttélés szabályait megsértő személlyel szemben eljárás nem 

indítható. 

 

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag 

hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. 

 

 (6) A magatartási szabály kötelezettjei a rendelet 8. § b.), c.) f.) pontjai és 10. § 

vonatkozásában: 

a.) az ingatlan tényleges használója, azzal, hogy a tényleges használó bérlővel és szívességi 

használóval egyetemlegesen felel az ingatlant bérbeadó 

b.) a tényleges használó hiányában a haszonélvezeti jog jogosultja, 

c.) az a.) és b.) pontokban meghatározottak hiányában az ingatlan tulajdonosa. 

 

(7) A magatartási szabály kötelezettjei a rendelet 6. § b), d),e),f) pontjai vonatkozásában a 

gépjármű üzembentartója, ennek hiányában tulajdonosa. 

 

(8) Több tulajdonos, egy sorban jogosult használó/haszonélvező, bérlőtárs vagy 

üzembentartó esetén az érintettek egyetemleges felelősséggel tartoznak. 

 

A rendelet hatálya 

2.§. 

 

A rendelet hatálya kiterjed minden olyan természetes és jogi személyre, továbbá jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki az 1.§-ban körülírt magatartást Abony Város 

közigazgatási területén valósítja meg. 

 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 

jogkövetkezményei 
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3.§. 

 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője ötezer forinttól 

ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy a jogsértő személyétől függően a-

természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedő - közigazgatási bírsággal 

sújtható. 

 

(2) A Jegyző a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást elkövető személyt a 

helyszíni bírság, vagy a közigazgatási bírság kiszabásával egyidejűleg felhívja a jogsértő 

magatartás, vagy a jogellenes állapot megszüntetésére. Amennyiben az elkövető ennek 

ellenére sem hagy fel a jogsértő magatartás folytatásával, vagy a jogellenes állapotot nem 

szünteti meg a Ket. végrehajtásra vonatkozó szabályait kell vele szemben alkalmazni.   

 

(3) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult.  

 

(4) A magatartási szabály megszegése miatti eljárás lefolytatására, közigazgatási bírság 

kiszabására - átruházott hatáskörben -  a jegyző köteles. 

 

(5) A kiszabásra kerülő helyszíni és közigazgatási bírság mértékének megállapítása során 

minden esetben tekintettel kell lenni az elkövető személyi körülményeire, az elkövetett 

cselekmény súlyára, továbbá arra, hogy a jogkövetkezmény alkalmazásától mennyiben 

várható visszatartó erő. 

 

(6) A bírság mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a fokozatosság követelményét. 

 

(7) Amennyiben hatósági ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a közösségi együttélés 

alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyú, a cselekmény elkövetője pedig az 

elkövetést megelőző két évben a településen nem valósított meg más, a közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértő magatartást, a hatóság közigazgatási bírság 

alkalmazása helyett az elkövetőt végzésben kötelezi - határidő kitűzésével – a jogellenes 

állapot megszüntetésére és arra, hogy a jövőben tartózkodjon hasonló cselekmények 

elkövetésétől, továbbá tájékoztatja őt az ismételt elkövetés lehetséges 

jogkövetkezményeiről. 

 

(8) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetése miatt kiszabott 

közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással Abony Város 

Polgármesteri Hivatal 11600006-00000000-52835023 számú pénzforgalmi számlájára 

kell befizetni. 

 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 

Az Önkormányzat jelképeinek használatával összefüggő magatartások 

 

4.§ 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki: 

 

a) Abony Város címerére,  zászlajára, valamint a városra utaló elnevezés használatára kiadott 

engedélyben kikötött feltételeknek nem tesz eleget, 
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b) vagy engedélyköteles használat esetén Abony Város címerét zászlaját, valamint a városra 

utaló elnevezést engedély nélkül használja. 

 

 

Utca- és házszámtábla elhelyezésével kapcsolatos magatartások 

5.§ 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki :  

  

a) az utcanév-tábla elhelyezését akadályozza, illetve azt engedély nélkül eltávolítja vagy 

egyéb módon olvashatatlanná teszi. 

b) a házszám-tábla vagy jel elhelyezési, karbantartási és pótlási kötelezettségének nem tesz 

eleget. 

 

 

Közterület-használattal összefüggő magatartások 

 

6.§ 

 

 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az: 

 

a) aki közterületet rendeltetésétől eltérően érvényes közterület-foglalási engedély nélkül, vagy 

az engedélyben foglaltaktól eltérő módon használ kivéve, ha a közterület rendeltetéstől eltérő 

használatához a közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet szerint engedély nem 

kell. 

b) aki a hatósági jelzéssel nem rendelkező járművét úton vagy egyéb közterületen közterület-

foglalási engedély hiányában, vagy az engedélyben meghatározott határidő lejárta után 

tárolja, 

c) g) aki építési munkával kapcsolatos állványt, építőanyagot, törmeléket az építési 

munkavégzés idején túl, annak befejezése után engedély nélkül tárol közterületen, 

d) aki közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt és egyéb más magáncélú felhasználású – 

3500 kg legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó – bármely járműt (autóbusz, 

tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű), járműszerelvényt a jogszabályban 

rögzített időn túl a  közterületen  érvényes közterület-foglalási engedély hiányában tárol, 

e) aki zöldterületre a zöldterület tulajdonosának vagy kezelőjének engedélye nélkül járművel 

hajt, vagy azon parkol.  

f) aki közterületen gépjárművet mos, bont és 3 óra időtartamot meghaladóan  javít, szerel, 

g) aki emlékművön, utcabútorzaton, közterületi korláton, rézsün, mozgáskorlátozottak részére 

készített rámpán  extrém sportot űz ( gördeszkázik, görkorcsolyázik, kerékpározik, rollerezik), 

 

Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályok megsértése 

 

7. § 

  

Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait a szórakozóhelyek, vendéglátó – ipari 

egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek, és más árusítóhelyek üzemeltetője, ha az Abony 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló  26/2003. (XII.17.) 

rendeletének 10. § (12) bekezdésében foglaltakat megszegi. 
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A környezetvédelem helyi szabályainak megsértésével összefüggő magatartások 

8. § 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki: 

 

a) a lakókörnyezete rendezettségéről, az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és 

annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartásáról, az ingatlan 

állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának 

biztosításáról nem gondoskodik,  

b) ingatlana gyommentesítéséről, kaszálásáról nem gondoskodik, 

c) az ingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyesését nem végzi 

el, és ezzel a közlekedést akadályozza. 

d) aki a közterületeken elhelyezett, a szelektív hulladékgyűjtést szolgáló gyűjtőszigetek 

edényzetébe bele nem való hulladékot beletesz. 

e) lomtalanításra meghirdetett időpontban a hulladékot úgy helyezi el, hogy az a jármű és 

gyalogosforgalmat zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet károsítja, továbbá baleset-, vagy 

károkozás veszélyének előidézésével jár 

f) aki Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló  

26/2003. (XII.17.) rendeletének 10. § (1)-(4) bekezdéseiben foglalt szabályokat megszegi. 

 

Az avar és a kerti hulladék kezelése 

9. § 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki: 

 

a) aki közterületen komposztál 

b) aki Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló  

26/2003. (XII.17.) rendeletének 6. §-ban foglalt rendelkezéseket megszegi. 

 

 

Helyi hirdetményekkel kapcsolatos magatartások 

10.§ 

 

Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 26/2003. (XII.17.) rendeletének 10. §  (7) 

bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi. 

 

11.§ 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki Abony Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 26/2003. (XII.17.) 

rendeletének 12/A-12/C §-iban foglalt rendelkezéseit megszegi. 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

12.§ 

 

Ezen rendelet 2014. március 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően 

elkövetett a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások esetén kell 

alkalmazni. 
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Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-i ülésén.  

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit         dr. Balogh Pál 

            polgármester                       jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2014.  

             dr. Balogh Pál 

                                 jegyző 

 

- - - 

 

12./ Napirendi pont tárgya: Kulturális és természeti örökség megőrzése és 

megújítása – Városi épített örökség megőrzése 

c. pályázaton való részvételhez tervező cég 

megbízására 

 

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

a tervezési költségek elszámolhatók, a kötvényből megelőlegezhető. Alapvetően két kúria 

tervezése indítható. Részletesen ismertette a tervezési költségeket és az ütemezést.  

Dr. Egedy Zsolt: Megismételte a Szociális és Egészségügyi Bizottság felvetését, amely 

szerint kerüljön megvizsgálásra jogilag az Ungár kúria tekintetében a Zsinagóga épülete is 

érintett, az azonban nem az Önkormányzat tulajdonában van. Szükséges-e bármilyen 

együttműködési megállapodás a probléma korrekt megoldására?  

 

dr. Balogh Pál: Igen, megállapodást kellene kötni, a megvalósuláshoz szükséges a tulajdonos 

hozzájárulása.  

 

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 tagjai 10 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

13/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat 

Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása - Városi épített örökség 

megőrzése c. pályázaton való részvételhez tervező cég megbízására 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

határozatot hozta: 
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1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki az EGT 

Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség 

megőrzése és megújítása – Városi épített örökség megőrzése vagy a Vidéki kulturális 

és természeti örökség megőrzése című pályázaton való részvételre az Abony, Szolnoki 

út 3. (hrsz. 3262) szám alatti volt Ungár kúria és az Abony, Vasút út 15. (hrsz. 4891) 

szám alatti volt Kostyán Andor kúria műemlék épületének teljes felújítására és 

közösségi célú átalakítására vonatkozóan. 

 

2. A Képviselő-testület az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésével megbízza 

Bedekovich Éva építész tervezőt, melynek fedezetét 2.950.000 Ft + Áfa és 3.400.000 

Ft + Áfa összegben a Két Torony Kötvény terhére biztosítja azzal, hogy a kiviteli terv 

nyertesség esetén elszámolható. 

 

3. A Képviselő-testület a pályázat elkészítéséhez szükséges munkálatok előkészítésével, 

és a pályázat sikere esetén a projektmenedzsmenti feladatok ellátásával megbízza az 

Abonyi Városfejlesztő Kft.-t, a pályázatban elszámolható projektmenedzsment összeg 

erejéig, melyből a kiviteli tervek, a közbeszerzési szakértői szolgáltatás és a jogi 

szolgáltatás levonásra kerül. 

 

4. Felhatalmazza a polgármestert a határozatnak megfelelő szerződések aláírására és a 

pályázat előkészítéséhez szükséges intézkedések megtételére. 
 

5. Felkéri a hivatalt, hogy a pályázat előkészítéséről a 2014. márciusi testületi ülésen 

beszámoló formájában készüljön előterjesztés. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

 Abonyi Városfejlesztő Kft. 

 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor János aljegyző 

 Valamennyi Osztály 

 ABOKOM Nonprofit Kft. 

 Abonyi Városfejlesztő Kft. 

 

- - - 

 

13./ Napirendi pont tárgya: Építőanyag gyermekintézmények és műemlékek 

számára – Várépítő pályázat benyújtása 

 

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

száma 10 fő.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.  
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Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az 1. számú határozati 

javaslat elfogadásáról.  

 

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

mellett az. 1. számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

14/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat 

Építőanyag gyermekintézmények és műemlékek számára - Várépítő pályázat 

benyújtásáról (2740 Abony, Abonyi Lajos út 8. hrsz. 2380- volt Kostyán István kúria) 

 

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 Build-Communication 

Kft. által kiírt „VÁRÉPÍTŐ Pályázat” gyermekintézmény kategóriában az Abonyi 

Somogyi Imre Általános Iskola – Abonyi Lajos úti tagintézmény tetőfelújítására 

címmel a pályázatát. (Abonyi Lajos út 8. hrsz. 2380 volt Kostyán István kúria). Az 

igényelt termék Creaton kerámia tetőcserép értéke 1.500.000,- Ft + ÁFA. 

 

2. Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a pályázat aláírására és a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

3. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat elbírálását követően, 

a kivitelezéshez kapcsolódó feladatokra visszatér. 

 

Határidő:  2014. február 26. 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor János aljegyző 

 Valamennyi Osztály 

 Abokom Nonprofit Kft. 

 Bedekovich Éva tervező 

 Somogyi Imre Általános Iskola 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az 2. számú határozati 

javaslat elfogadásáról.  

 

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

mellett az. 2. számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot 

hozta: 
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15/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat 

Építőanyag gyermekintézmények és műemlékek számára - Várépítő pályázat 

benyújtásáról (Abony, Kálvin út 9. hrsz. 3343) 

 

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 pályázatát a Build 

Communication Kft. által kiírt „VÁRÉPÍTŐ Pályázat „műemlék kategóriában” a 

Márton kúria tetőfelújítása címmel (Kálvin út 9. hrsz. 3343). Az igényelt 

termékek: Creaton kerámia tetőcserép értéke 1.032.570,- Ft + Áfa illetve Prefa 

alumínium ereszcsatorna melynek értéke 175.000,- Ft + Áfa. 

 

2. Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a pályázat aláírására és a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

3. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat elbírálását 

követően, a kivitelezéshez kapcsolódó feladatokra visszatér. 

 

Határidő:  2014. február 26. 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor János aljegyző 

 Valamennyi Osztály 

 Abokom Nonprofit Kft. 

 Bedekovich Éva tervező 

 Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

- - - 

 

14./ Napirendi pont tárgya: Balatonszárszó, belterület 955/1 hrsz. alatti 

ingatlanból történő tulajdonrész vásárlásról 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Tájékoztatta a Képviselő-

testületet, hogy minden Önkormányzat aláírta és megszavazta a javaslatot.  

 

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

mellett a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

16/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat 

A Balatonszárszó 955/1 hrsz. alatti ingatlanból történő tulajdonrész vásárlásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. §-ában, valamint a Polgári 

Törvénykönyv 145. §-ában foglaltakra az alábbi határozatot hozza 

 

1. Abony Város Önkormányzata egyetért azzal, hogy Cegléd, Abony, Albertirsa, 

Ceglédbercel, Csemő, Dánszentmiklós, Jászkarajenő, Kőröstetétlen, Mikebuda, 

Kocsér, Törtel, Nyársapát önkormányzatai - mint tulajdonostársak – közösen,  

5.300.000,- Ft vételárért megvásárolják  a Balatonszárszó, belterület, 955/1 hrsz. alatti, 

„kivett úttörőtábor” jelölésű, 5225 m² területű ingatlan Tápiószőlős Község 

Önkormányzatnak tulajdonában álló 30/1000 tulajdonrészét oly módon, hogy a vevő 

önkormányzatok a hivatkozott ingatlanban jelenleg meglévő tulajdoni hányaduknak 

megfelelő arányban vállaljanak részt a vételár megfizetésében és szerezzenek tulajdont 

a megvásárlásra kerülő tulajdoni hányadban.  

 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerint az Abony Város Önkormányzatát terhelő - 

jelenlegi tulajdoni hányadával arányos - 928.866,- Ft-os vételárrész fedezetét a 2014. 

évi költségvetés terhére biztosítja. 
 

 

3. A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet 

tervezetében jelen kötelezettségvállalás fedezetét szerepeltesse. 
 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  dr. Balogh Pál jegyző 

A végrehajtásban közreműködik:  

  Gazdasági Osztály 
 

 

4. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására 

és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő:  2014. február 28. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

  Településfejlesztési Osztály 

  Gazdasági Osztály 

 

 

A határozatról értesül: 

  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

  Parti Mihály alpolgármester 
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  dr. Balogh Pál jegyző 

  Kelemen Tibor János aljegyző 

  Valamennyi Osztályvezető 

  Tulajdonos önkormányzatok  

  IRMÁK Nonprofit Kft.- Jászberényi Tamás ügyvezető 

  Hírős Modul Szuperinfo Kft.  

 

- - - 

 

Dr. Abonyi Viktor visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok 

száma 11 fő.  

 

15./ Napirendi pont tárgya: Abony Város területén lévő 1 és 20 kV-os 

villamoshálózatok biztonsági övezetében 

történő fák gallyazási munkálatainak 

elvégzésére cég megbízása 
 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról.  

 

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

mellett a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

17/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat 

Abony Város területén lévő 1 és 20 kV -os villamoshálózatok biztonsági övezetében 

történő fák gallyazási munkálatainak elvégzéséről, cég megbízásáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

határozatot hozza. 

 

1. A Képviselő-testület az Abony Város közigazgatási területén lévő 1 és 20 kV-os 

villamoshálózatok biztonsági övezetében történő fák gallyazási munkáinak ellátásával a 

Promex-Vill. Bt-t (2740, Abony, Kapisztrán u. J. u. 8.) bízza meg 2014. március 1.- től 2015. 

február 28. -ig terjedő időintervallumra, 1.200.000,- Ft + áfa vállalási díjért, melynek 

fedezetét a 2014. évi költségvetésben biztosítani kell.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a határozat 

mellékletét képező vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Határidő:  2014. február 28. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 
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A végrehajtásban közreműködik:  

  Településfejlesztési Osztály 

  Gazdasági Osztály 

Értesül:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen János Tibor aljegyző 

 Valamennyi osztályvezető 

 Ajánlattevők 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

- - - 

 

Mészáros Lászlóné elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok 

száma 10 fő.  

 

16./ Napirendi pont tárgya: Főépítész feladatok megbízási szerződés alapján 

történő ellátására pályázat kiírása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról.  

 

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

mellett a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

18/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat 

főépítész feladatok megbízási szerződés alapján történő ellátására pályázat kiírásáról 

 

 Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  13. § (1) bekezdése alapján, 

figyelemmel a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben és az 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII 6/A. § (3) bekezdésében 

foglaltakra alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerinti 

 tartalommal pályázatot ír ki főépítészi feladatok megbízás útján történő ellátására. 

   

2. A pályázati felhívás közzétételre kerül: Abony város honlapján, szakmai közlönyben 

és a Magyar Építész Kamara honlapján. 

 

3. A beérkezett pályázatok elbírálásáról a benyújtási határidő lejártát követő munkaterv 

szerinti Képviselő-testületi ülés dönt. 
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Határidő:  
honlapon való közzététel: 2014. február 7. péntek 

Közlöny megjelenésétől függően: Építész Közlöny 

Magyar Építész Kamara honlapja: 2014. február 7. péntek 

 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

             

 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. Dr. Balogh Pál jegyző 

4. Kelemen Tibor aljegyző 

5. Titkárság 

6. Hatósági  és Szociális Ügyek Osztálya 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

- - - 

 

17./ Napirendi pont tárgya: Felszabaduló ingatlanok jövőbeni hasznosítása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 9 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

19/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat 

felszabaduló ingatlanok jövőbeni hasznosítására 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

Város Önkormányzatának Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes 

szabályairól szóló 13/2007. (IV. 12.) sz. önkormányzati rendelet alapján az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az abonyi 4136 hrsz.-ú, 

természetben Vasút út 118. szám alatti ingatlan vonatkozásában a bérleti 

szerződést lejártát követő időszak vonatkozásában külön előterjesztésben dönt a 

hasznosítási célról. 
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2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az abonyi 2018/1 hrsz.-ú 

természetben Klapka György utca 11/a. ingatlant hasznosítás céljából 

értékesítésre kijelöli.  
 

3. Képviselő-testület felkéri Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a jelen 

határozatból fakadó intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  folyamatosan 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor János aljegyző 

 Valamennyi osztályvezető 

 ABOKOM Nonprofit Kft. 

 

- - - 

 

18./ Napirendi pont tárgya: Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások 

nem szociális alapon történő bérbeadása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.  

 

Habony István: Javasolta a 3/3-as lakást az aljegyző úrnak adni.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Tiszta helyzetet kell teremteni a köztisztviselők számára, annak érdekében, 

hogy fedhetetlen és támadhatatlan legyen. Úgy gondolja, hogy hiba volt az, hogy annak idején 

jegyző úrnak oda adták a lakást, ő is támadások kereszttüzébe került. Neki is pályáznia kellet 

volna.  

 

Mészáros Lászlóné visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok 

száma 11 fő.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ez alapján köztisztviselőnek lenni egyértelműen hátrányt 

jelent, ez negatív diszkrimináció.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Habony István indítványáról, amely 

szerint a 3/3 lakás kerüljön kivételre.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 4 igen és 1 nem szavazattal, 6 tartózkodás 

mellett az indítványt nem támogatta.  
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 

elfogadásáról, amely szerint mind a két lakás pályázat útján legyen meghirdetve. 

 

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

mellett a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

20/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat 

Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális alapon történő 

bérbeadására 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, 

valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényre 

figyelemmel, az Abony Város Önkormányzatának az önkormányzati tulajdonban lévő lakások 

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

rendeletének 30. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza: 

 

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

tér 2. III/3. szám alatti 66 m² alapterületű, illetve az Abony, Kossuth tér 3. III/1. szám 

alatti 56 m² alapterületű komfortos bérlakásokra nem szociális alapon történő 

bérbeadására.  

 

2. A Képviselő-testület a Pályázati felhívást határozat melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja és felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a rendelet szerinti 

megjelentetésről. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozat melléklete szerinti szerződés aláírására. 

 

 

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 

 Kelemen Tibor aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

 Településfejlesztési Osztály 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

- - - 

 

19./ Napirendi pont tárgya: Testvérvárosi kapcsolat kialakításának lehetőségéről 

egy kínai várossal 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte Mucsányi Tibor urat. Ismertette az előterjesztés 

tartalmát. Ismertette a december végi 4 fős delegáció megkeresésének lényegét. A befektetési 

tőke az Önkormányzat esetében ugyanúgy hitelnek minősít, a hitelfelvételi korlát változatlan 
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az Önkormányzatok esetében. Nem tartja egyszerűnek az Önkormányzat részéről a 

testvérvárosi kapcsolat kialakítását, valamint nem tartja jogtisztának sem.  

 

Dr. Magyar Gábor: Nem tartja jónak, hogy nem ismert a másik fél. Javaslatot tett 

testvérvárosi kapcsolat kialakítására az Ujgur Autonóm Területről.  

 

Kovács László: kérte Mucsányi Tibort, részletesen ismertesse a kínai delegáció által tett 

javaslatot.  

 

Mucsányi Tibor: Köszöntötte a Képviselő-testületet. Részletesen ismertette a delegáció 

szándékát. Elmondta, északi tartományról van szó, nincs meghatározva a város.  

 

Habony István: Véleménye szerint a kapcsolatok nem gazdasági, hanem elsősorban 

kulturális vonalon kezdődnek. Az Önkormányzat részéről csak a testvérvárosi kapcsolat 

felvállalását kell vállalni.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok 

száma 10 fő.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Javasolta, hogy minimális testvérvárosi kapcsolatot létesítsenek, 

kötelezettségvállalás nélkül.  

 

Dr. Magyar Gábor elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok 

száma 9 fő.  

 

Fekete Tibor: Egyetért azzal, hogy kötelezettség nélkül kapcsolatot építsenek ki. Vizsgálják 

meg, mik a kínai fél elvárásai. Támogatta a kapcsolatfelvételt.  

 

Dr. Abonyi Viktor: Elmondta, támogatja a kapcsolatfelvételt.  

 

Kovács László: Javasolta a testvérvárosi kapcsolat kiépítését, kötelezettségvállalás nélkül.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Ismertette a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatát.  

 

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 módosított határozati 

javaslat elfogadásáról.  

 

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

mellett a módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot 

hozta: 
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21/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat 

Testvérvárosi kapcsolat kialakításának lehetőségéről egy kínai várossal 

 

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

bekezdés k) pontjában meghatározott jogkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 6. pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy testvérvárosi kapcsolat létesítése céljából, az 

Orient Green Solar Kft. közvetítésével, kapcsolatfelvétel történjen valamely kínai 

várossal - Haincsiang-Ujgur (Xinjiang) Autonóm Területről - kötelezettségvállalás 

nélkül.  

 

Határidő: 2014. március 30. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

  

A határozat végrehajtásban közreműködik:  

Titkárság 

Településfejlesztési Osztály 

Gazdasági Osztály 

 

A határozatról értesül: 

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. Dr. Balogh Pál jegyző 

4. Kelemen Tibor aljegyző 

5. Valamennyi osztályvezető 

6. Orient Green Solar. Kft. 

 

- - - 

 

20./ Napirendi pont tárgya: Bizottságok 2014. évi ellenőrzési tervének 

jóváhagyására 

 

Romhányiné dr.Balogh Edit: Ismertette a Bizottságok javaslatait a 2014. évi ellenőrzési 

program-tervezetekre vonatkozóan.  

 

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 tagjai 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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22/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat 

a Bizottságok 2014. évi ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város Önkormányzatának a 

képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) 

számú rendeletének 8. számú mellékletében biztosított jogkörében eljárva, a Bizottságok 

2012. évi ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

Bizottságok 2014. évi ellenőrzési terve: 

 

Pénzügyi Bizottság 2014. évi ellenőrzési program-tervezete: 

 

1. Vizsgálat tárgya: Salgóbányai tábor 2013. évi működésének ellenőrzése, kiterjesztve 

a 2012. évi ellenőrzés összevetésével 

Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi Bizottsági tag 

Vizsgálat tárgya: Piaccsarnok működésének ellenőrzése (pl. helypénzbeszedése) 

Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi Bizottsági tag 

 

Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 2014. évi ellenőrzési program-tervezete: 

 

1. Vizsgálat tárgya: Helyi rendeletek deregulációja 

 

2.  Vizsgálat tárgya: Az Abonyi Rendőrőrs, az Abonyi Polgárőr Egyesület, valamint az 

Abonyi Polgármesteri Hivatal együttműködésének bűnmegelőzési szempontból 

történő vizsgálata  

 

3. Vizsgálat tárgya: Az Elektronikus közigazgatás bevezetésével kapcsolatos lépések 

ellenőrzése 

 

Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 2014. évi ellenőrzési program-tervezete: 

 

1. Vizsgálat tárgya: A Kultúra Háza 1 éves működési tapasztalata a 2014. évre 

vonatkozóan 

A vizsgálat intervalluma: folyamatos 

Az ellenőrzés időpontja: augusztus 

Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi Bizottsági tag 

 
2. Vizsgálat tárgya: Múzeumi kiállítóhely tevékenységének ellenőrzése a 2014. évre vonatkozóan  

A vizsgálat intervalluma: folyamatos 

Az ellenőrzés időpontja: július 

 Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi Bizottsági tag 

 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. évi ellenőrzési program-tervezete: 

 

1. Vizsgálat tárgya: Bölcsődék teljes körű ellenőrzése 

A vizsgálat intervalluma: 2013. II. negyedévtől 2014. I. negyedévvel bezárólag 

Az ellenőrzés időpontja: 2014. május 

Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi Bizottsági tag 
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2. Vizsgálat tárgya: a 2014. évi önkormányzati segély költségvetési előirányzat 

keret felhasználásának folyamatos ellenőrzése 

A vizsgálat intervalluma: 2014. év 

Az ellenőrzés időpontja: folyamatos 

Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi bizottsági tag 

 

3. Vizsgálat tárgya: a szociális érdekből bérbe adott lakások állapota, a lakásbérleti 

díjak megfizetésének vizsgálata, és a kintlévőség kezelése érdekében tett 

intézkedések 

A vizsgálat intervalluma: 2014. év 

Az ellenőrzés időpontja: folyamatos 

Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi bizottsági tag 

 

 

- - - 

 

21./ Napirendi pont tárgya: Lejárt idejű határozatok 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról.  

 

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

mellett a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

23/2014.(I.30.) számú 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: 

 

316/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az EKOP-3.1.3 Ágazati pályázat a Közép-magyarországi régióban megvalósítandó 

fejlesztésekre pályázat benyújtásáról 

 

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 

 

356/2012. (XI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
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A Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítésére és hírmagazin készítésére 

támogatási szerződés meghosszabbításáról 

 

357/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi munkatervének elfogadásáról  

 

Z-52/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Balatonszárszói Ifjúsági Táborral kapcsolatos döntések meghozataláról 

 

Z-53/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Balatonszárszói Ifjúsági Táborral kapcsolatos döntések meghozataláról 

 

131/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tantermek kialakításáról az Abony, Csillag Zsigmond út 5. szám alatt 

1-3. pontja 

 

134/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a 2013. rendezvényterv finanszírozásáról  

 

135/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a nyári gyermekétkeztetés biztosításáról 

 

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

az „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt 

közbeszerzői feladatainak ellátására cég megbízásáról és Ad-Hoc Bizottság felállításáról 

4-8. pontja 

 

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

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

önkormányzatok számára pályázat benyújtásáról 

I.pontja 

 

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

Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásra vonatkozó döntéshozatalról 

 

186/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tervismertető az Abony, Csillag Zsigmond út 5. szám alatt kivett könyvtár épület 

funkcióváltásáról 

 

188/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A vidékfejlesztési miniszter 56/2013. (VI.29.) VM rendelete alapján a Tanyafejlesztési 

Program előirányzatra támogatási igény benyújtásáról 

 

Z-244/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely igazgatói állására 

(magasabb vezető) beérkezett pályázatok elbírálásáról 

 

Z-261/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

díszpolgár és posztumusz-díszpolgári cím adományozásáról 
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270/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt 

pályázaton való részvételre- önerő meghatározására (Abony, Vasút út 15. hrsz. 4891. volt 

Kostyán Andor kúria) 

 

271/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt 

pályázaton való részvételre- önerő meghatározására (Abony, Szolnoki út 3. volt Ungár 

kúria) 

 

272/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt 

pályázaton való részvételről- önerő meghatározásáról (Kostyán István kúria - Abonyi 

Lajos út 8. hrsz. 2380) 

 

273/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt 

pályázaton való részvételről- önerő meghatározásáról (Abonyi Lajos Falumúzeum - 

Abony, Vasút út 16.)  

 

276/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

útellenőri feladatok ellátására cég megbízásáról 

 

Z-285/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Közművelődéséért díj adományozásáról 

 

Z-286/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Abony, Kossuth tér 2. III/3. szám alatti bérlakás önkormányzati érdekből történő 

bérbeadása 

 

 

Z-289/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatásáról 

 

294/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Főépítészi feladatok ellátására kötött megállapodás módosításáról 

 

297/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat magánszemélyek kommunális adójáról szóló 

21/1999.(XII.29.) számú rendeletének módosítására 

 

299/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló 22/1997. (XII. 09.) számú 

rendeletének módosítására 

 

298/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat építményadójáról szóló 20/1998.(XII.19) sz. rendeletének 

módosítására 

 

311/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
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az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely Alapító 

Okiratának módosítására 

 

313/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói 

Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosításáról 

 

315/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Energia tanúsítvány elkészítéshez kapcsolódó általános feladatok ellátására cég 

megbízásáról 

 

316/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

bérmaradvány elfogadásáról, intézmények közötti előirányzat átcsoportosításáról és a 

bérmaradvány felhasználásának engedélyezéséről 

 

Z-320/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

díszpolgár és posztumusz-díszpolgári cím adományozásáról 

 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélküli 

hosszabbítását rendeli el az alábbi határozatok végrehajtására: 

 

256/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kultúra Háza működésének megkezdéséhez szükséges döntések meghozataláról 

 

Z-287/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely igazgatói állására 

(magasabb vezető) beérkezett pályázatok elbírálásáról 

 

 

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

alábbi határozatok végrehajtására: 

 

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: 2014. december 3. 

 

85/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A 4083/7 helyrajzi számú ingatlan hasznosítására irányuló kezdeményezés 

megtárgyalása 

Határidő: 2014. december 31. 

 

314/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat 2013. évi Belsőellenőrzési Tervének jóváhagyásáról 

Határidő: 2014. 04. 30. 

 

349/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Nem lakás célú helyiségek 2013. évi bérleti díjának megállapítása 

Határidő:2014. december 31. 



57 

 

 

375/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Szilágyi Erzsébet utca rehabilitációját követően a Nagykőrösi út és Szilágyi Erzsébet 

utca tulajdonjogának rendezéséről 

Határidő: 2014. 12. 31. 

 

Z-51/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Balatonszárszói Ifjúsági Táborral kapcsolatos döntések meghozataláról 

Határidő: 2014. augusztus 31 

. 

56/2013. (III.19.) számú Képviselő-testületi határozat 

a veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, 

részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson történő részvételi 

lehetőségről - önerő meghatározásáról 

Határidő: 2014. 12. 31. 

 

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

az Abokom Nonprofit Kft. 2013 évi üzleti tervének megismerésére 

Határidő: 2014. 03. 31. 

 

131/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tantermek kialakításáról az Abony, Csillag Zsigmond út 5. szám alatt 

4. pontja 

Határidő: 2014. 12. 31. 

 

136/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A megépülő Abony Város Közösségi Háza – Komplex kulturális, oktatási, művészeti 

központ elnevezéséről 

Határidő: 2014. 12. 31. 

 

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

az „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt 

közbeszerzői feladatainak ellátására cég megbízásáról és Ad-Hoc Bizottság felállításáról 

1-3. pontja    

Határidő: 2014. március 31 

.  

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

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

önkormányzatok számára pályázat benyújtásáról 

II. pontja    

Határidő: 2014. 12. 31. 

 

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

az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások bérleti díj hátralékának ledolgozási 

lehetőségére vonatkozó koncepció kidolgozásáról szóló jelentésről 

Határidő: 2014. augusztus 31. 

 

Z-224/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az NFÜ KFF NFÜ/13/C/08-59/ 2013 számú döntésével kapcsolatos jogorvoslati lehetőség 

igénybevételéről 
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Határidő: 2014. 05. 31. 

 

234/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Kistérségi startmunka mintaprogramban való részvételről 

Határidő: 2014. február 28. 

 

258/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A városháza épületének veszély elhárítási munkálatainak elvégzésről 

Határidő: 2014. 06. 30. 

 

260/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Pályázat benyújtása a Györe Pál díszpolgár emlékére állítandó szoborra 

Határidő: 2014. december 31. 

 

309/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése című KMOP-4.7.1.-13 

kódszámú pályázaton való részvételről 

Határidő: 2014. június 30. 

 

310/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Városfejlesztő Kft. megbízása, a 2014-2020 programozási időszakra 

vonatkozó energetikai pályázatok előkészítési tevékenységének ellátására  

Határidő: 2014. 04. 30. 

 

- - - 

 

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 a nyílt ülést bezárta.  

 

 

 

K.m.f 

 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit               Dr. Balogh Pál 

                         polgármester                       jegyző 

 

 


