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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 5-i rendkívüli 

nyílt üléséről. 

 

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

Kovács László, Murvainé Kovács Rita, Kocsiné Tóth Valéria, Dr. Egedy Zsolt, Fekete Tibor, 

Habony István, Mészáros Lászlóné, Dr. Magyar Gábor, Gulykáné Gál Erzsébet 

 

Képviselő-testület tagjai 11 fő. 

 

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

aljegyző, Jászberényi Ferenc Gazdasági Osztály osztályvezetője, Vincze István Mikro-Voks 

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

 

Meghívottként jelen volt: Pintérné Simon Szabina, a Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi 

Kiállítóhely intézményvezetője, Tóth József, a Trió-Média-Jászberény Kft. ügyvezető-

főszerkesztője, Deákné Orosz Zsuzsanna, a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán 

Szolgáltató Központjának igazgatója 

 

Állampolgári megjelenés: 1 fő 

 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapította, hogy a Képviselő-testületi ülés az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

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

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 fővel határozatképes. 

 

Ismertette az összehívott rendkívüli Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait.  

 

Napirend:   
 

Nyílt ülés:  

 

1. A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja (2740 Abony, 

Szilágyi E. u. 3. ) elemi költségvetésének jóváhagyásával kapcsolatos egyetértési jog 

gyakorlásáról 

2. A közmunka mintaprogram folytatásáról 

3. A Városi Rendezvényterv jóváhagyásáról 

4. Műsorszolgáltató megbízása 2014. évre vonatkozóan 

5. Abony Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotása 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a meghívóban nem szereplő, az „A belügyminiszter 

4/2014. (I.31.) BM rendelete alapján az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 

fejlesztési támogatás igénybevételére pályázat benyújtása az Abonyi Szivárvány Óvoda és 

Bölcsőde víz és fűtési rendszerének felújítása” című napirendi pontot a nyílt ülés 6. 

napirendjeként napirendre tűzni.  
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Kérte a Képviselő-testületet, szavazzanak a napirendi pont felvételéről. 

 

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

mellett a napirendi pont felvételét egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

24/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat 

a „A belügyminiszter 4/2014. (I.31.) BM rendelete alapján az egyes önkormányzati 

feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételére pályázat benyújtása az 

Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde víz és fűtési rendszerének felújítása” című 

napirendi pont napirendre történő felvételéről  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § által biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve 

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

szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendelet 16. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat, 

a meghívóban nem szereplő „A belügyminiszter 4/2014. (I.31.) BM rendelete alapján az egyes 

önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételére pályázat 

benyújtása az Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde víz és fűtési rendszerének felújítása” 

című napirendi pontot a Képviselő-testület nyílt ülésének 6. napirendi pontjaként napirendre 

tűzi.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a meghívóban nem szereplő, az „Tulajdonosi 

hozzájárulás megadása az Abonyi KID Football Club Sporttelephely felújítási programon 

történő induláshoz” című napirendi pontot a nyílt ülés 7. napirendjeként napirendre tűzni.  

 

Kérte a Képviselő-testületet, szavazzanak a napirendi pont felvételéről. 

 

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

mellett a napirendi pont felvételét egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

25/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat 

a „Tulajdonosi hozzájárulás megadása az Abonyi KID Football Club Sporttelephely 

felújítási programon történő induláshoz” című napirendi pont napirendre történő 

felvétele 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § által biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve 

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

szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendelet 16. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat, 

a meghívóban nem szereplő „Tulajdonosi hozzájárulás megadása az Abonyi KID Football 

Club Sporttelephely felújítási programon történő induláshoz” című napirendi pontot a 

Képviselő-testület nyílt ülésének 7. napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

 

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

 

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

a napirendet egyhangúlag elfogadta. 
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Napirend:   
 

Nyílt ülés:  

 

1. A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja (2740 Abony, 

Szilágyi E. u. 3. ) elemi költségvetésének jóváhagyásával kapcsolatos egyetértési jog 

gyakorlásáról 

2. A közmunka mintaprogram folytatásáról 

3. A Városi Rendezvényterv jóváhagyásáról 

4. Műsorszolgáltató megbízása 2014. évre vonatkozóan 

5. Abony Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotása 

6. A belügyminiszter 4/2014. (I.31.) BM rendelete alapján az egyes önkormányzati 

feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételére pályázat benyújtása az 

Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde víz és fűtési rendszerének felújítása 

7. Tulajdonosi hozzájárulás megadása az Abonyi KID Football Club Sporttelephely 

felújítási programon történő induláshoz 

 

- - - 

 

Napirend előtti hozzászólások:  

 

Kovács László: Jegyző úrtól tájékoztatást kért arra vonatkozóan, hogy a vagyonnyilatkozatát 

minden képviselő beadta-e, azok rendben leadásra kerültek-e.  

 

dr. Balogh Pál: Elmondta, a szakosztály tájékoztatása szerint Dr. Abonyi Viktor még nem 

adta be vagyonbevallását, ezért ő nem szavazhat a Képviselő-testületi ülésen. Gulykáné Gál 

Erzsébet képviselő asszonynak a tegnapi nap folyamán volt hasonló problémája, az miatt 

hiúsult meg a bizottsági ülés, tudomása szerint pótolta a hiányosságot.  

 

Kovács László: Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnökeként megállapította, hogy a 

szavazati jogát Dr. Abonyi Viktor addig nem gyakorolhatja, amíg le nem adja 

vagyonnyilatkozat.  

 

- - - 

 

1./ Napirendi pont tárgya: A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán 

Szolgáltató Központja (2740 Abony, Szilágyi E. u. 

3.) elemi költségvetésének jóváhagyásával 

kapcsolatos egyetértési jog gyakorlásáról 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte Deákné Orosz Zsuzsannát. Ismertette az 

előterjesztés tartalmát. Elmondta, az elemi költségvetés jóváhagyásáról, valamint a bepótlási 

szükséglet jóváhagyásáról a Képviselő-testületnek kell döntenie. Az előző évihez képest 

7.600 e Ft-tal több bepótlási igénye van az intézménynek, amely több tételből adódik. A 

Bizottságok megtárgyalták, egyöntetűen javasolták elfogadásra az elemi költségvetést és a 

bepótlási szükségletet.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: A Bizottság javasolta, hogy az Önkormányzat fenntartásában lévő 

intézményekben is próbálják biztosítani és betervezni a költségvetésbe a cafeteria rendszerét.  
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Dr. Egedy Zsolt: Az előterjesztésen nem szerepelt, azonban a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. A két hozzászólásból lemaradt, hogy 6.700 e Ft 

nagyságrendű összeggel tartozik még a Többcélú Kistérségi Társulásnak Abony Város 

Önkormányzata a tavalyi évre vonatkozólag.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Az összeg átutalásra került december 31-ig annak ellenére, 

hogy a megállapodás úgy szólt, november hónapban a Társulás köteles elkészíteni a 

pénzforgalmi jelentését, az utolsó bepótlási kötelezettségnek akkor fog az Önkormányzat 

eleget tenni, ha kimutatásra kerül, hogy ténylegesen forráshiány keletkezik. Pontos, tényleges 

kimutatást a mai napig nem kapott az Önkormányzat.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: A Bizottságtól nem vettek el hatáskört, az Oktatási, Sport és 

Kulturális Bizottság meghívóján sem szerepelt ez a napirendi pont. Felvette a bizottság 

napirendre és megtárgyalta.  

 

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: 

 

26/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat 

a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja (2740 Abony, 

Szilágyi E. u. 3.) elemi költségvetésének jóváhagyásával kapcsolatos egyetértési jog 

gyakorlásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva a Ceglédi Többcélú Kistérségi 

Társulással (továbbiakban: CKT.) kötött együttműködési megállapodásban meghatározott 

egyetértési jogának gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

1) A Képviselő-testület egyetért a CTKT által elkészített jelen határozat 1. számú 

mellékletét képező Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató 

Központja 2740 Abony, Szilágyi E. u. 3. elemi költségvetésével és vállalja az abból 

fakadó 32.683 e Ft-os önkormányzati hozzájárulás megfizetését. 

 

2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet 

tervezetébe az 1. pont szerinti kötelezettségvállalás fedezetét építse be. 

3) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről – jelen határozat megküldésével 

– tájékoztassa a CKT Társulási Tanácsát. 

 

A határozatról értesül: 

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. Dr. Balogh Pál jegyző 

4. Kelemen Tibor aljegyző 
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5. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 

5. Valamennyi Osztályvezető 

 

- - - 

 

2./ Napirendi pont tárgya: A közmunka mintaprogram folytatásáról 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. A Start mintaprogramot 

támogatásra méltónak találták a Belügyminisztériumból, javasolt a további területek bevonása 

annak érdekében, hogy önfenntartó legyen a program. A gyümölcstermesztés mellett a 

gyógynövénytermesztés még olyan nagy kézimunka igényű, ami alacsony képzettségű 

asszonyokkal elvégezhető és folyamatos munkavégzésre ad lehetőséget. A 

gyümölcsfeldolgozáshoz jónak ítélték meg azt a javaslatot, amely szerint a Vasút út 118. alatt 

lévő, üresen álló ingatlanban speciálisan a közmunkaprogramra kifejlesztett lekvárfőző gépsor 

kerüljön elhelyezésre. A vagyonrendeletet érinti a Vasút út 118. szám alatti ingatlan 

funkcióváltása, valamint a ciroktermesztésből kifolyólag a Vásártér végében parlagon lévő 

terület hasznosításra kerül.  

 

Kovács László: Kérdezte, megvizsgálták-e azt, hogy a termelés céljából felhasználni kívánt 

terület földjének minősége alkalmas-e ezeknek a növényeknek a termesztésére? Véleménye 

szerint meg kellene vizsgálni, hogy a Vasút úti ingatlannál erre a célra alkalmasabb épület van 

–e, ami szerkezetileg, mechanikailag megfelelőbb, mivel az említett ingatlan felújítása 

költséges lenne.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Építésszel megvizsgáltatták az épületet, azt alkalmasnak 

találta. Az oktatási intézményeknek erre az épületre nem volt igénye. Az egyik szilva 

ültetvény a Baross Gábor úton található, amely közel esik az ingatlanhoz. szállítási költségek 

tekintetében is előnyös.  

 

Habony István: Véleménye szerint nem derül ki az előterjesztésből, hogy Jászkarajenőnek és 

Újszilvásnak mi a szerepe, valamint mekkora kapacitást bírnak azok a gépek, amelyekre 

ajánlat lett kérve. Ezek a települések az anyagi befektetéshez hozzájárulnak-e. Támogatja az 

elképzelést, azonban rögzíteni szükséges, hogy a megadott gépek mekkora kapacitást 

igényelnek, ezt a kapacitást le tudják-e kötni. Kamillatermesztést Jászkarajenőn tudna 

elképzelni, ahol szikesebb a talaj. Kérte a program részletes kidolgozását.  

 

Pintérné Simon Szabina megérkezett az ülésterembe.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A három települési önkormányzat önálló költségvetéssel 

rendelkezik a közmunkaprogramban is. A kooperáció abban nyilvánul meg, hogy a 

termékfelesleg elhelyezése kölcsönösen egymás fóliasátrában kerül elhelyezésre. Az 

értékesítés is kölcsönös együttműködés keretében történik majd. Jelenleg a program 

támogatott, Önkormányzati forrást nem igényel.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Sok a megválaszolatlan kérdés. A Szociális és Egészségügyi Bizottsági 

ülésen egy tag kivételével mindenki támogatta az előterjesztést. Véleménye szerint ebben az 

évben a ciroktermesztés már nem lehetséges, valamint jelen állapotában a helyszín nem 

alkalmas erre. Lekvár főzéshez szükséges az ott dolgozó személyzet kiképzése. Javasolta a 

határozati javaslat elfogadását.  
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, két közmunkaprogramról van szó, a meglévő 

folytatásáról, valamint egy újról. Pénzügyi forrást a program jelenleg nem igényel, 35-40 

embernek a folyamatos munkavégzéshez meg tudnák adni a lehetőséget. Kérte a határozati 

javaslat elfogadását.  

 

Parti Mihály: Elmondta, a programot az alulképzett munkaerő jó kihasználására 

megfelelőnek tartja. A kamilla gyűjtése jelentős élő munkaerőt tudna foglalkoztatni.  

 

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: 

 

27/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat 

közmunka mintaprogram folytatásáról  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatiról 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglaltak alapján, figyelemmel a  

közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 

alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy pályázati kiírás esetén a 

Startmunka mintaprogram folytatásában részt vesz. 

 

2. A képviselő-testület a Z-300/2012. (X.25.) sz. határozata 7.a pontja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép:  

 

„A képviselő-testület a kistérségi startmunka mintaprogram mezőgazdasági pillérében 

 történő hasznosítására az alábbi az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokat jelöli 

 ki: 

 

Cím HRSZ Megnevezés Méret (m
2
) 

Szeretet utca  

(művelésre alkalmas) 

1716/5 beépítetlen terület  882 

Szeretet utca (művelésre 

részben alkalmas) 

1736/2 beépítetlen terület 892 

Szeretet utca 

(művelésre részben 

alkalmas) 

1737/1 beépítetlen terület 909 

Szeretet utca 

(művelésre részben 

alkalmas) 

1737/2 beépítetlen terület 909 

Szeretet utca 

(művelésre részben 

alkalmas) 

1736/1 beépítetlen terület 884 
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Baross Gábor út 

(művelésre nem 

alkalmas) 

4409 beépítetlen terület 6678 

Károly Róbert utca 10/b. 

(művelésre részben 

alkalmas) 

2775/3 beépítetlen terület 822 

Károly Róbert utca 10/c. 

(művelésre részben 

alkalmas) 

2775/4 beépítetlen terület 859 

Károly Róbert utca 

(művelésre nem 

alkalmas) 

2775/5 beépítetlen terület 917 

Károly Róbert utca 

(művelésre nem 

alkalmas) 

2775/6 beépítetlen terület 1102 

Károly Róbert utca 

(művelésre részben 

alkalmas) 

2775/7 beépítetlen terület 814 

Károly Róbert utca 

(művelésre részben 

alkalmas) 

2775/8 beépítetlen terület 791 

Károly Róbert utca          

( művelésre alkalmas)  

2750 beépítetlen terület  

 

13868 

Buzgány dűlő 0161/1 „kivett vásártér, 

gyümölcsös 

78998 

Vasút út 118. 4136 kivett általános 

iskola 

2339 

Külterület  0390/58 szántó 128544 

 

 

3. A Képviselő-testület sikeres startmunka mintaprogram pályázat esetén a Vasút út 118. 

sz. alatti ingatlan mezőgazdasági feldolgozó üzemmé történő átalakításához 

hozzájárul.  

 

4. A Képviselő-testület hozzájárul, a 0161/1 hrsz-ú, 78998 m2 nagyságú terület egy 

részének az új típusú közfoglalkoztatás keretében történő mezőgazdasági célú 

hasznosításához. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 

kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a pályázat nyertessége esetén pedig készítse elő 

döntésre a jelen határozat 3-4. pontjaihoz kapcsolódó tulajdonosi döntéseket. 

 

Határidő: pályázati kiírásoktól függően folyamatos. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert 

A határozat végrehajtásában közreműködik : 

Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

Településfejlesztési Osztály 

A határozatról értesül: 

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 
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3. Dr. Balogh Pál jegyző 

4. Kelemen Tibor aljegyző 

5. Valamennyi osztályvezető 

6. Titkárság 

7. Jászkarajenő Község Önkormányzata 2746 Jászkarajenő, Rákóczi u. 16. 

8. Újszilvás Község Önkormányzata 2768 Újszilvás, Szent István u. 6. 

 

- - - 

 

3./ Napirendi pont tárgya: A Városi Rendezvényterv jóváhagyásáról 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte Habony Istvánt az Együttes Bizottság álláspontjának 

ismertetésére.  

 

Habony István: Ismertette az Együttes Bizottság határozatát.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, a határozat 4. pontjának kivételével azt befogadja.  

 

dr. Balogh Pál: A határozati javaslat 4. pontja SZMSZ-t sért. Ismertette az előző Képviselő-

testületi ülésen elfogadott rendelet-módosítást, vagyis az SZMSZ 11. mellékletének 1. pontját. 

Emlékeztette a Képviselő-testületet, hogy erre a rendelkezésre azért került sor, hogy ne legyen 

összeférhetetlenség. Ezért került kialakításra az a konstrukció, hogy a városi 

eseménynaptárban szerepeltethetők azok a rendezvények, amelyeket civil szervezetek 

valósítanak meg, itt a döntéshozatalt a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottságra ruházta.  

 

Parti Mihály: Felhívta a figyelmet, hogy a Horgászegyesület által kért támogatás nagysága 

többszöröse az előző évekhez viszonyítva, azonban a Horgászegyesület tagjainak legalább 40 

%-a nem abonyi lakos.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Az 1. számú mellékletben szereplő rendezvényterv 

tartalmazza a városi ünnepségeket és kiemelt városi rendezvényeket. Ehhez tette meg 

javaslatát az Együttes Bizottság. Javasolták augusztus 20-án a Néptánc találkozóhoz nem a 

művelődési házat, hanem az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottságot rendezőként megjelölni. 

A Zenei világnapra nyújtott támogatást javasolták megemelni 200 e Ft-ról 300 e Ft-ra, a 

Semmelweis napra javasolták a 150 e Ft helyett a 200 e Ft megjelölését. Jogszabályellenes, 

hogy a Pünkösdölő rendezvényhez, a Nemzetközi Fúvószenekari Fesztiválhoz 1,5 millió Ft-ot 

hagyjon jóvá a Képviselő-testület.  

 

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

száma 10 fő.  

 

Dr. Magyar Gábor: Véleménye szerint a határozat 4. pontja nem tükrözi azt, amit az 

Együttes Bizottsági ülésen megszavaztak. Ott arról volt szó, hogy a Pünkösdölő, mint 

értékhordozó esemény alakuljon át, tartalmi részébe emeljék bele a Fúvószenekari Fesztivált. 

A bizottsági ülésen többször elhangzott elnök asszony részéről, hogy ha ez a feltétele, legyen 

a szervező az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság, ez azonban nem szerepel a határozatban. 

A Bizottság abban érdekelt, hogy az esemény létrejöjjön. Javasolta, hasonlóan az augusztus 

20-i ünnepséghez, az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság legyen szerve, lebonyolítója a 

Fúvószenekari Fesztiválnak. Ezt kérte módosító indítványként kezelni.  
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Gulykáné Gál Erzsébet visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi 

tagok száma 11 fő.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, a Fúvószenekari Egyesület mindig kiemelt 

támogatásban részesült. 

 

Kocsiné Tóth Valéria: Felhívta a figyelmet arra, hogy az eseménynaptár és a rendezvényterv 

alapján a rendelkezésre álló keret több mint a felét augusztus 20-ra költenék.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Sérelmezte, hogy a helyi fellépőket a fellépések alkalmával nem vendégelik 

meg, a vendég fellépőkkel ellentétben. Javasolta, a művelődési ház szervezze meg a 

találkozót, a Bizottságok csak a Semmelweis napot, valamint a pedagógus napot szervezzék.  

A Fúvószenekari Fesztivál kerüljön bele az 1. számú mellékletbe, amelynek felelős szervezője 

a művelődési ház legyen, segítségként bevonva a Bizottságot. Augusztus 20-a szintén a 2. 

számú mellékletből kerüljön beemelésre az 1. számú mellékletbe. Sokallta a néptánc gálára 

tervezett összeget.  

 

Pintérné Simon Szabina: Köszöntötte a Képviselő-testületet. Elmondta, a táblázatban hiba 

történt, a Művelődési Ház augusztus 20-ra nem tervezett be semmit, a Nemzetközi Néptánc 

Találkozó kerül 1,5 millió Ft-ba. Javasolta nem egy napon megszervezni az István a királyt, 

illetve a Nemzetközi Néptánc találkozót.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: A Gazdasági Osztályon megtalálható az összes elszámolás, nem 

lépték túl soha az augusztus 20-i keretet. Ismertette az elmúlt évi szervezéssel kapcsolatos 

kiadásokat. Kikérte magának azt, hogy az abonyi fellépők nem lettek megvendégelve. 

Felhívta dr. Balogh Pál jegyző úr figyelmét a 2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (e) pontjára, 

amely szerint a helyi Önkormányzati képviselő nem kizárt jogi személy e tekintetben. Más 

helyeken is ez gyakorlat.  

 

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

száma 10 fő.  

 

Dr. Magyar Gábor: Attól függetlenül. hogy választási év van, kérte, ne legyenek abban élen 

járók, hogy ezen a fórumon nem kezdenek el ilyen vitákat. Bármilyen logisztikai vagy egyéb 

kérdésben a szervezés során szívesen segít, akár tervezésében, akár kivitelezésében a 

kulturális eseményeknek.  

 

Habony István: Felhívta a figyelmet, hogy nincs részletes költségvetés becsatolva egyetlen 

egy rendezvényhez sem. Elmondta, az SZMSZ értelmében az Oktatási, Sport és Kulturális 

Bizottság feladatai között nem szerepel rendezvényszervezés. Ha civil szervezet és a 

Képviselő-testület között átfedés van, akkor az a civil szervezet megint kiesik ebből. Ez 

alapján letisztul, hogy közművelődést ki csinálhat. Ha részletes költségvetés kerül bekérésre, 

akkor azt követeljék meg mindenkitől.  

 

Murvainé Kovács Rita elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok 

száma 9 fő.  

 

Pintérné Simon Szabina: Június 7-én lenne a Művelődési Ház szervezésében egy 

Pünkösdölő, valamint június 8-án az Abonyi Fúvószenekari Egyesületnek szintén van egy 

Pünkösdölője, összesen 3 millió Ft-ról lenne szó. Elmondta, hajlandó lemondani a 
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Művelődési Ház által szervezett Pünkösdölőről a Nemzetközi Fúvószenekari találkozó 

részére, a feszültségek elkerülése végett.  

 

Dr. Egedy Zsolt: A határozati javaslat 5. pontjának megfogalmazása pontatlan.  

 

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

száma 8 fő.  

 

dr. Balogh Pál: Visszautalt az ügyvéd úr által tett jogi szakvéleményre, amely szerint nem 

csak a döntéshozatalban, hanem az előkészítésben sem vehet részt az a testület, amelynek 

tagja érintett. Az az okszerű, ha a szakintézményre bízzák a szervezést. Ebben az esetben a 

teljes szervezésért az intézményvezető felel egy személyben.  

 

Dr. Magyar Gábor: A Kormányhivatal állásfoglalása is meg fog érkezni az 

összeférhetetlenséggel kapcsolatosan, ezt érdemes lenne megvárni. Mikor lesz a 

pályázatoknak eredménye?  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A költségvetési rendelet elfogadását követő héten megjelenik 

a pályázati kiírás, amelyet a Pénzügyi Bizottság bírál el.  

 

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

szám a 10 fő.  

 

Kocsiné Tóth Valéria: Javasolta, 2 évente kerüljön megrendezésre a Nemzetközi Néptánc 

Találkozó.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Összefoglalta a módosító javaslatokat, amely szerint a Semmelweis napra 200 e Ft, a Zenei 

Világnapra 300 e Ft, a Pünkösdölőre 1,5 millió Ft, augusztus 20-ra pedig 2 millió Ft kerüljön 

betervezésre. A szervezés az Abonyi Lajos Művelődési Házé, kivéve a Semmelweis napot, a 

Pedagógus napot és a Zenei világnapot, amelyek szervezői a Bizottságok.  

 

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

javaslat elfogadásáról.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 6 igen és 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás 

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

 

28/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat 

a 2014. évi városi rendezvényterv jóváhagyásáról  

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az 

alábbi határozatot hozza: 
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1. Abony Város Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét képező táblázat 

tartalmának megfelelően a 2014. évi ünnepségek, megemlékezések városi 

rendezvénytervét. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban foglalt feladatokkal 

kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

 

Határidő: 2014. december 31.  

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit 

Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Osztály 

                                                        Titkárság 

A határozatról értesülnek:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. Dr. Balogh Pál jegyző 

4. Kelemen Tibor aljegyző 

5. Valamennyi osztályvezető 

6. Javaslattevők 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

- - - 

 

4./ Napirendi pont tárgya: Műsorszolgáltató megbízása 2014. évre 

vonatkozóan 

 

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

tagok száma 11 fő.  

 

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

az előterjesztést megtárgyalták. Egy olyan kompromisszumra tettek javaslatot, amely szerint 

az eszközfejlesztést a vállalkozónak kell megoldania, a Képviselő-testületnek megfelel az 

eddigi minőség. A havi 1 testületi ülésen kívül az Abonyi Krónika havi egyszeri adását kérik. 

Változatlan összeg lett betervezve, mint az előző évi támogatás, annak duplájára való 

emelését nem tartotta indokoltnak egyetlen egy Bizottság sem és nem is vállalható.  

 

Tóth József: Köszöntötte a Képviselő-testületet. Elmondta, a televíziós technológia drága, ezt 

az árban érvényesíteni kell. Ez nem a fejlesztésről, a megmaradásról szól, 90 %-ban le kell 

cserélniük az eszközöket. Figyelembe kell venni, hogy Abonyban nem áll rendelkezésükre 

bérlés céljából megfelelő kamera. A jobb műsorhoz még jobb technikát kell kiépíteni, ami 

bármikor rendelkezésükre áll. A magazinműsor csökkentése negatív folyamatot indítana el. 

Nincs sajnos pályázati lehetőség, az összeg 2011. óta változatlan.  

 

Kovács László: Ismertette az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslatát. Elmondta, a 

költségvetés szűkös, a költségektől nem tudnak eltérni. Kérdezte, a robotkamerás felvételt az 

ő rendszerükbe be lehet-e vonni? A Globomax által nyújtott szolgáltatás beilleszthető? 

 

Romhányiné dr. Balog Edit: A robotkamerás megoldás jelentős terhet venne le a Trió-Tv-

ről.  
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Tóth József: A Globomax rendszere beilleszthető. Elmondta, érdeke hogy a havi 2 

magazinműsor megmaradjon.  

 

Dr. Magyar Gábor: A robotkamerás rendszert elveti, a felvétel vágása, szerkesztése 

ugyanannyi munkát jelentene.  

 

Dr. Magyar Gábor: Elmondta, 2011-ben javasolta a robotkamerás megoldást, akkor kapott 

demo anyagot. A robotkamerák véleménye szerint nem tudják lekövetni az ülést, nem tartja 

jónak ezt a rendszert.  

 

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

fő.  

 

Habony István: Be kell tartani, hogy a lakosság hitelesen és megfelelően kapjon 

tájékoztatást. a dupla emelést nem tartja elfogadhatónak, 500-600 e Ft havi összeget ajánlott 

elfogadásra.  

 

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

11 fő.  

 

Tóth József: Elmondta, egy magazin legyártása 500-700 e Ft-ba kerül, be kell árazniuk a 

szolgáltatást, a technikát. az általa kínált összeget korrektnek tartja. 585 e Ft-ot ajánlott, ami 

havi egy Képviselő-testületi ülést és havi 2 krónikát tartalmaz. 

 

Kovács László: Kérdezte, hogy a műsor interneten elérhető lesz-e? 2 éves szerződést ajánlott 

havi 500 e Ft összegben.  

 

Tóth József: Ilyen mértékben nem lehet az összeget csökkenteni.  

 

Dr. Magyar Gábor: Javasolta a havi 585 e Ft-os összeget elfogadni.  

 

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, amely szerint a Trió-Média-Jászberény Kft-vel havi 585 e Ft 

összegben kössenek szerződést, egy éves időtartamra.  

 

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

mellett a módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

29/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat 

műsorszolgáltató megbízásáról a 2014. évre vonatkozóan  

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bekezdésében a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §-ban biztosított jogkörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 
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1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Trió-Média-Jászberény Kft.-vel 

585.000 Ft-os havi támogatási összeggel megköti a támogatási szerződést 1 éves 

időtartamra, a nyújtott szolgáltatás változatlanul hagyásával.  

 

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

szükséges intézkedések megtételére, és a szerződés megújítására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Titkárság 

Településfejlesztési Osztály 

Értesülnek: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

 

- - - 

 

5./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 2014. évi 

költségvetési rendeletének megalkotása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a rendelet-tervezetben feltárt hibákat. elmondta 

továbbá, hogy a költségvetési rendelet-tervezet a mai napon elfogadásra nem javasolt.  

A bevételi és kiadási fő összesennek egyeznie kell a táblázaton kívül a szöveges részben is a 

2. oldalon a 3. §-ban. Az 5. § b) pontjában a köztisztviselői létszám teljes létszáma helyesen 

nem 33 és 35 fő, hanem a finanszírozott 33,35 fő, amelyet egyeztetni kell a 16. melléklettel, 

bele kell venni a teljes létszámot. Hiányzik továbbá a 2, 7, 12, 13, 17 tábla, amelynek 

elkészítése folyamatban van. ezeket a mellékleteket a könyvvizsgáló kéri ahhoz, hogy 

tételesen meg lehessen különböztetni, hogy a jelenleg feltárt működési hiányból mennyi a 

működési forráshiány, valamint a fejlesztési forráshiány. A Hivatal bértáblázatánál duplán 

szerepel a teljesítmény értékelés alapján a differenciálásra tervezett 3 %, ott az 5 millió Ft 

kivételre kerül, 3.400 e Ft fog benne maradni. A Hivatalról 17 millió Ft kerül 

átcsoportosításra. Nem lett betervezve teljes évre a Városfejlesztő Kft. bérezése, ki kell 

egészíteni teljes évre a működéséhez szükséges költségeket, tehát 11 millió Ft-tal meg kell 

növelni a Városfejlesztő kft költségvetését. A Képviselő-testület által elfogadott 

rendezvényterv összegét be kell tervezni. Közbiztonságra kért 600 e Ft-ot a Polgárőrség, 1 

millió Ft van betervezve. A sportszervezetek támogatását meg kell növelni, erre javaslatot 

várnak, mennyi legyen betervezve. A strandnak és a tábornak bepótlásra nincsen szüksége, a 

belvízvédekezésre viszont van az ABOKOM Kft-nél, az útellenőri feladatok ellátására 

veszélyelhárításra került betervezésre 1,5 millió Ft. 2 millió Ft + áfa van betervezve az 

illegálisan lerakott hulladékok felszámolására. Az intézményvezetőkkel valamennyi elemi 

költségvetési tábla egyeztetésre került, a 18-as táblázat kiegészül, beérkezett hozzá a Birkózó 

Klub kérelme, amely szerint kérik az Apponyi úti Birkózó klub felújításának betervezését, a 

120 millió Ft-ot meghaladó felújításokról a Képviselő-testület az adósságkonszolidációt 

követően tud  dönteni, hogy milyen sorrendben mekkora összeget szán. Az állami 

finanszírozás tartalmaz 23 millió Ft-ot útjavításra, karbantartásra. 
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Kocsiné Tóth Valéria: Amennyiben nincs csatornafejlesztésre összeg betervezve, a 18-as 

táblába kéri beletenni belvízelvezetésre a „B” öblözet fejlesztését. Az intézmények 

takarítására  

 

Parti Mihály: Vasút út 1. szám alatt nincsen járda, illetve közvilágítás, az abonyi 

vasútállomás fenntartását javasolja az ABOKOM Kft-vel elvégeztetni. Az Orosz úttal 

kapcsolatban felhívta a figyelmet a biztonsági korlát kiépítésének szükségességére.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: A Balhás dűlőben világításfejlesztésre van szükség.  

 

Kovács László: Kérdezte, a vízhálózat bővítésére van-e lehetőség? Kérte, uszoda bővítésre 

kerüljön összeg betervezésre.  

 

Fekete Tibor: A 18. táblából a központi ebédlő tetőhéjazatának javítását hiányolja.  

 

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 az elhangzott kiegészítésekkel javasolják a költségvetés rendelet-

tervezetet további átdolgozásra visszaadni, majd február 27-én újra a Képviselő-testület elé 

terjeszteni.  

 

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: 

 

30/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról (I. 

forduló) 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város Önkormányzat 2014. évi 

költségvetési rendeletének megalkotásáról szóló előterjesztést megismerte és további 

átdolgozásra visszaadja. 
 

Határidő: 2014. február 27. 

 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Gazdasági Osztály 

 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 
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-.-.- 

 

6./ Napirendi pont tárgya: A belügyminiszter 4/2014. (I.31.) BM rendelete 

alapján az egyes önkormányzati feladatokhoz 

kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételére 

pályázat benyújtása az Abonyi Szivárvány Óvoda és 

Bölcsőde víz és fűtési rendszerének felújítása 

 

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: 

 

31/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat 

a belügyminiszter 4/2014. (I.31.) BM rendelete alapján az egyes önkormányzati 

feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételére pályázat benyújtása az 

Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde víz és fűtési rendszerének felújításáról 

 

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 Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 

Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde víz-és fűtési rendszerének felújítására az 

egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 

igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján. 

A projekt összköltsége bruttó 29.313.325,- Ft, az igényelt támogatás bruttó 

23.450.660,- Ft.  

 

2. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 5.862.665,- Ft összegű önerőt az 

Abony Város Önkormányzat által kibocsátott Két Torony Kötvény terhére 

biztosítja.  

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy nyertes pályázat 

esetén a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától 

számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó 

hatályos jogszabályok betartásával - használja. Az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet figyelembevételével a 

beruházás megvalósításától számított 10 évig nem idegeníti el az ingatlant. 
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4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a pályázat 

elkészítésére, benyújtására, az ezzel kapcsolatos dokumentumok aláírására, 

nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő:  2014. február 13. 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor János aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 

- - - 

 

7./ Napirendi pont tárgya: Tulajdonosi hozzájárulás megadása az Abonyi 

KID Football Club Sporttelephely felújítási 

programon történő induláshoz 

 

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: 

 

32/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat 

az Abonyi KID Football Club Sporttelephely felújítási programon történő induláshoz 

tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az Abonyi KID 

Football Club pályázatot nyújtson be a „sporttelephely felújítási program tao 

előminősítéses pályázat”-ra, az Abony, Imre utcai sportpálya felújítására vonatkozóan 

7.000.000.,-Ft. összegben. A Pályázat megvalósításához a tulajdonosi hozzájárulását 

megadja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés 1. számú 

mellékletét képező tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírásához.  
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Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit 

Végrehajtásban közreműködik:  
Titkárság 

A határozatról értesül:  
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

Kelemen Tibor aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Abonyi KID Football Club 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

- - - 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

Edit polgármester asszony az ülést bezárta. 

 

 

 

- - - 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit    Dr. Balogh Pál 

                       polgármester                    jegyző  

  

 

 

 

 


