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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. március 4-i folytatólagos nyílt üléséről 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4-i folytatólagos nyílt üléséről. 

 

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

Murvainé Kovács Rita, Mészáros Lászlóné, Dr. Egedy Zsolt, Fekete Tibor, Habony István, Gulykáné Gál 

Erzsébet képviselő 

 

Képviselő-testület tagjai 9 fő. 

 

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

Ferenc Gazdasági Osztály osztályvezetője, Vargáné Francsák Hajnalka Gazdasági Osztály osztályvezető 

helyettese, Mádi Csaba Mikro-Voks kezelő, Bevíz Barbara jegyzőkönyvvezető, Egedi Eszter Kulturális, 

kommunikációs és titkársági referens 

 

 

Állampolgári megjelenés: 1 fő 

 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a folytatólagosan megtartott 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 9 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta.  

 

Ismertette a Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait.  

 

Napirend:          Előadó 

 

 

Nyílt ülés:  

 

 

1. Abony Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési   Romhányiné dr. Balogh Edit 

rendeletének megalkotása (II. forduló)    Polgármester 

 

2. Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás hasznosítása Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

3. Tájékoztató a társadalmi és civil szervezetek 2013.   Romhányiné dr. Balogh Edit 

évi önkormányzati támogatások felhasználásáról   Polgármester 

 

4. Beszámoló a virágosítási programban tett     Romhányiné dr. Balogh Edit 

intézkedésekről, és további feladatok meghatározásáról  Polgármester 

 

5. Lejárt határidejű határozatok      Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

 

Zárt ülés: 

 

1. Közterület-foglalási díjat megállapító határozattal szemben Romhányiné dr. Balogh Edit 

benyújtott fellebbezés elbírálása     Polgármester 

 



2. Az Abony, Nagykőrösi út 3. szám alatti 66 m
2 

alapterületű  Romhányiné dr. Balogh Edit 

bérlakás ismételt bérbeadásáról     Polgármester 

3. Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak   Romhányiné dr. Balogh Edit 

megválasztása        Polgármester 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a költségvetési rendelet-tervezethez képviselő indítványként 

elkészült előterjesztést a napirend nyílt ülésének 1. napirendi pontjaként felvenni, „Az adóhátralékok 

behajtásával kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztató” című napirendi pontként.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, az elmúlt hét csütörtökön megtárgyalásra került a jelenlegi nyílt ülés 1. 

napirendi pontja, a lezárt napirendi pontot véleménye szerint ugyan azon az ülésen nem lehet újból 

megtárgyalni. Kérdezte dr. Balogh Pál jegyzőtől, jogszabályba ütközik-e, ha most azt folytatólagos ülésen 

tárgyalják? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Helyesen a Meghívóban úgy kellett volna szerepelnie a napirendi 

pontoknak, hogy folytatólagos ülést összehívni az elmaradt napirendi pontokra vonatkozóan, majd 

ugyanazon a napon egy későbbi időpontban rendkívüli ülés keretében került volna sor a költségvetési 

rendelet megalkotásának és az ahhoz kapcsolódó napirendi pontok megvitatására.  

 

dr. Balogh Pál: Emlékeztette a Képviselő-testületet, hogy nem lenne példa nélkül való, hogy ugyanazon az 

ülésen ugyanazt a napirendet még egyszer tárgyalta a Képviselő-testület. Folytatólagos ülés keretében 

álláspontja szerint jogszerűen tárgyalható a költségvetési-rendelet tervezet.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, az előterjesztés ugyan az, mint amit az előző Képviselő-testületi 

ülésen megtárgyalt a testület, mert egyetlen egy érdemi módosító indítvány sem érkezett a költségvetési 

rendelet-tervezet módosításához.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy folytatólagos ülés keretében a Képviselő-testület 

ismételten tárgyalja a költségvetési rendelet megalkotását.  

 

Habony István: Volt érdemi javaslat, ő tett javaslatot arra, hogy az értékesítésre szánt ingatlan tényleges 

felértékelt árral kerüljön be a költségvetésbe. Ez érdemi módosító javaslat, mert ez a bevételi oldalt 

mindenféleképpen növeli.  

 

Vargáné Francsák Hajnalka: Elmondta, ingatlan értékesítésre 58 millió Ft be van tervezve a Városi 

tevékenység soron. Azokról az ingatlanokról, amiről 2012. év végén a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 

értékesíteni kíván, arról az értékbecslő elkészítette az értékbecslési összeget, az az összeg, vagyis egy 

kicsivel megnövelt összeg a költségvetésbe betervezésre került. Ezért nem módosították a költségvetési 

rendelet-tervezetet a képviselő úr felvetésére.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdésére két ellentétes választ kapott. Kérdezte, kell-e a Képviselő-testületnek a 

folytatólagos ülésről szavaznia? 

 

dr. Balogh Pál: Elmondta, álláspontja nem ellentétes polgármester asszonyéval, kiegészítette azt. 

Polgármester asszony álláspontját megerősítette, javasolta a szavazást a folytatólagos ülésről.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismételten javasolta a költségvetési rendelet-tervezethez képviselő 

indítványként elkészült előterjesztést a nyílt ülés 1. napirendi pontjaként felvenni, „Az adóhátralékok 

behajtásával kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztató” című napirendi pontként.  

 

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

 



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

pont felvételét egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy folytatólagos ülés keretében a Képviselő-testület 

ismételten tárgyalja a költségvetési rendelet megalkotását.  

 

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

elfogadta.  

 

Ismertette az így kialakult napirendet: 

 

Napirend:          Előadó 

 

 

Nyílt ülés:  

 

1. Az adóhátralékok behajtásával kapcsolatos     Romhányiné dr. Balogh Edit 

intézkedésekről szóló tájékoztató     Polgármester 

 

2. Abony Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési   Romhányiné dr. Balogh Edit 

rendeletének megalkotása (II. forduló)    Polgármester 

 

3. Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás hasznosítása Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

4. Tájékoztató a társadalmi és civil szervezetek 2013.   Romhányiné dr. Balogh Edit 

évi önkormányzati támogatások felhasználásáról   Polgármester 

 

5. Beszámoló a virágosítási programban tett     Romhányiné dr. Balogh Edit 

intézkedésekről, és további feladatok meghatározásáról  Polgármester 

 

6. Lejárt határidejű határozatok      Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

Zárt ülés: 

 

1. Közterület-foglalási díjat megállapító határozattal szemben Romhányiné dr. Balogh Edit 

benyújtott fellebbezés elbírálása     Polgármester 

 

2. Az Abony, Nagykőrösi út 3. szám alatti 66 m
2 

alapterületű  Romhányiné dr. Balogh Edit 

bérlakás ismételt bérbeadásáról     Polgármester 

3. Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak   Romhányiné dr. Balogh Edit 

megválasztása        Polgármester 

 

 

- - - 

 

1./ Napirendi pont tárgya: Az adóhátralékok behajtásával kapcsolatos intézkedésekről 

szóló tájékoztató 

 

Kovács László: A város kintlévőségeire vonatkozóan kérte, hogy a költségvetés elfogadásához legalább 

százalékosan kerüljön meghatározásra az az összeg, amit az adóhátralékokból befolytnak tekinthető. 

Kelemen Tibor aljegyző úr elmondása szerint 50-60 %-a nagy biztonsággal beszedhető. Javaslatot tett a 



kintlévőségek 40 %-os nagyságát beállítani a költségvetés bevételi oldalához. Ezen kívül kerüljön 

megvizsgálásra az, hogy mekkora az az összeg, amit még más forrásból szükséges biztosítani ahhoz, hogy a 

költségvetés elfogadhatóvá váljon.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Leírták, hogy havonta 3 millió Ft várható, ez havonta 36 millió Ft, ez a 

kintlévőségnek 10 %-a. Tehát 1 éves viszonylat alatt jelenleg 10 % az ami a hátralékból lefaraghatóan 

szerepel az előterjesztésben.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Tisztázni kell azt, hogy érkezett-e a költségvetéshez módosító javaslat, vagy sem. A 

megemelt adóbevételnek a megalapozottságát minden féleképpen alá kell támasztani. Sajnálattal tapasztalta, 

hogy az elmúlt ülésen elhangzott számadatok az előterjesztésben csak részben szerepelnek. Javasolta, hogy 

ez a beszámoló a költségvetési rendelet mellékletét képezze. Úgy gondolja ez a napirendi pont nem külön 

napirendi pont hanem összefügg a költségvetéssel.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ennek a tájékoztatónak a 2. bekezdésében idézem „A Képviselő-testületet 

február 27-i ülésen elhangzottakat megerősítve emlékeztetem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 

költségvetési rendelet 2. fordulós tervezetében az egyensúly megteremtése érdekében megemelt adóbevételi 

előirányzatok maradéktalan teljesítése valószerűtlen. Hivatalunk természetesen megtesz mindent annak 

érdekében, hogy a fennálló adóhátralékok mind nagyobb részét behajtsa. Ha ennek ellenére nem szavazza 

meg a Képviselő-testület, akkor nem szavazza meg de ennél többet nem tudunk. 

 

Habony István: Úgy dobálózunk a számokkal, hogy az embernek meg áll az esze. A konkrét kérdés az volt, 

hogy 2008-tól 2013-ig mennyi adó kintlévősége volt a városnak. Azt nem kérdezte, hogy ezek milyen 

adónemekből tevődnek össze. 2014 évi bevételt megemeltük a helyi bevételek rovataiban. Mennyi ez a 

megemelés? 

 

Vargáné Francsák Hajnalka: Közel 142 millió. 

 

Habony István: Arra kérte az Aljegyzőt, hogy ezt a 142 milliót hajtsa be vagy esetleg 60 %-ban. Ez nem 

előterjesztés. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a hátralékosoknak a neve kihirdetésre kerül és ez idén is ki 

fog kerülni. 

 

Jászberényi Ferenc: Amikor megterveztük az adóbevételeket az első körös előterjesztésre gondolok akkor 

igazából a 2014 adókivetésből kisebb adóértéket állítottunk be azért, hogy olyat állítsunk, ami biztos 

befolyik. Abból indultunk ki, hogy az előző évben mennyi volt a bejövő összeg.  

 

Kovács László: Arra szeretne rávilágítani az ami a városban történik, hogy ennyi kintlévőség van ennek a 

moralitása azokra hat vissza aki mindent befizet. Amikor valakinek lefoglalták az autóját egyből be tudta 

fizetni az elmaradást.  

 

Dr. Balogh Pál: Azt látja, hogy igyekszünk egy olyan hivatalra rányomni a feladatot amivel korábban senki 

nem foglalkozott. Magunkra vettünk ezt a feladatot megerősítettük az adócsoportot, olyan Aljegyzőt vettünk 

fel aki képes ezeket a kintlévőségeket kezelni. Aljegyző úr azt mondta előző ülésen, hogy ennek a 

kintlévőségnek 56-60%-a behajtható, de azt nem mondta, hogy 2014-ben hajtható be. Erre garanciát nem tud 

választani az aljegyző a jegyző és az adó csoport sem, hogy ennyi évet 1 év alatt behozzon. Kibocsájtottuk 

az inkasszót meg tesszük a drasztikus lépéseket. Az anyagban bene van, hogy mennyi hátralékos cégünk 

van. Meg fogjuk tenni azokat a lépéseket is, hogy árvereztetni fogunk.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Nem a testület mondta, hogy 50-60 %-át lehet behajtani. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem azt erősítette meg Jegyző úr, hogy Kelemen Tibor Aljegyző úr mondta. 

A hanganyagot majd meghallgatjuk. 

 



Fekete Tibor: Amikor a költségvetés felturbózott változatát megkaptuk úgy gondolja a tavalyi évben 

hasonlóan jártunk el. Azt gondolja, hogy ma egy adósságkonszolidáció után vagyunk akkor nem elvárható 

az hogy évközben újabb eligazítások legyenek. A Tibi által említett számok kapaszkodót jelentettek. Nem 

csak adóhátralékok vannak kintlévőségbe, hanem vannak a be nem fizetet díjtartozások amelyek valamilyen 

módon tartoznak az önkormányzatnak. 

 

Habony István: Ma Abonyban mekkora a legnagyobb adó kintlévőség és mennyi az összeg, aki a listát 

vezeti. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  Név szerint nem tudja és nem tudja mennyi a legnagyobb adó tartozás. 

 

Dr. Balogh Pál: Elmondta, hogy előhozzuk a testületnek az hátralékosok listáját és közzé fogjuk tenni. A 

mai napig fennálló tartozásokat tudjuk majd közzé tenni és a testület tájékozódhat illetve, hogy milyen 

módon oszlik el. 

 

Habony István: Elmondta, hogy módosító javaslatként Képviselő-testülete kötelezi a hivatalt, hogy az 

adóhátralék 40 %-nak behajtására 2014. december 31-ig, hogy a költségvetési egyensúlyt ezen bevétellel 

biztosítsa.  

 

 

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 határozat elfogadásáról.  

 

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

módosított  határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet hozta: 

 

45/2014.(III.04.) számú képviselő-testületi határozat 

az adóhátralékok behajtásával kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztatóról 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adóhátralékok behajtásával kapcsolatos 

intézkedésekről szóló tájékoztatóról megismerte és elfogadta. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a hivatalt, hogy az adóhátralék 40 %-nak 

behajtására 2014. december 31-ig, hogy a költségvetési egyensúlyt ezen bevétellel biztosítsa.  

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a hivatalt, hogy a behajtásokról havonta 

készüljön beszámoló a Képviselő-testület részére. 

 

 

Felelős:  dr. Balogh Pál jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: 

  Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

  Kelemen Tibor János aljegyző 

  Valamennyi Osztályvezető 
 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy a Abony Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési  rendeletének megalkotása (II. 

forduló) van-e kérdés, hozzászólás? 



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

elfogadta és az alábbi rendeletet hozta: 

 

 

 

 
 

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSE 

 

 

 

 

 
 

 

 

MEGÁLLAPÍTOTTA: 

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 11/2014.(III.07.) SZÁMÚ 

 RENDELETE 
 



Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2014.(III.07.) önkormányzati rendelete 

Abony Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről
 

 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

ELSŐ RÉSZ 
 

Általános rendelkezések 

 

1.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed: 

1. a Képviselő-testületre és annak bizottságaira,  

2. a Polgármesteri Hivatalra,  

3. az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre,  

4. a Klebelsberg Kúnó Intézményfenntartó Központ, Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás, a Pest Megyei 

Kormányhivatal részére használatba adott az Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok felújítási 

előirányzat felhasználására, 

5. Daköv Kft-re, Abokom Nonprofit Kft-re, és az Abonyi Városfejlesztő Kft.-re, a KID FC-re, az 

Önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában,  

 
 

2.§ 
 
(1)  A Képviselő-testület a címrendet a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.  

 

 

MÁSODIK RÉSZ 
 

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói 

 

3.§ 

 

(1) A Képviselő-testület Abony Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés bevételi főösszegét az 1.a. 

számú melléklet szerint 2.716.744 e Ft-ban, a kiadási főösszegét az 1.b. számú melléklet szerint 

2.716.744 e Ft-ban állapítja meg. 

 

Költségvetési bevételek és kiadások 

4.§ 
 

(1)  A Képviselő-testület a 3.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi 

forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: 
    
1. Működési célú támogatások áht-on belülről   895.300 e Ft 

Ebből:     

Önkormányzatok működési támogatása   725.295 e Ft 

Egyéb működési célú tám.bevételei áht-on belülről  170.005 e Ft 

2. Közhatalmi bevételek   471.008 e Ft 

Ebből:  

Adók   447.753e Ft 



 Bírságok   9.273 e Ft 

3. Működési bevételek   254.375 e Ft 

Ebből: 

 Kamatbevételek   56.535 e Ft 

4. Működési célú átvett pénzeszközök   2.427 e Ft 

5. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről   0 e Ft 

6. Felhalmozási bevételek   58.791 e Ft 

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   26.200 e Ft 

8. Finanszírozási bevételek   1.008.643 e Ft 

Ebből: 

Költségvetési működési maradvány   34.002 e Ft 

Felhalmozási maradvány   974.641 e Ft 

 

 

A bevételi főösszeg részletezését az 1.a., 2.a.,valamint a 3. számú mellékletek tartalmazzák. 

 

(2)  A Képviselő-testület a 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási 

előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

   

1. Személyi juttatások   446.783 e Ft 

2. Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó  121.920 e Ft 

3. Dologi kiadások   911.642 e Ft 

Ebből: 

Kamatkiadás   160 e Ft 

4. Ellátottak pénzbeli juttatása   47.460 e Ft 

5. Egyéb működési célú kiadások   95.305 e Ft 

Ebből: 

Általános tartalék   33.990 e Ft 

6. Beruházások   25.450 e Ft 

7. Felújítások   153.234 e Ft 

8. Egyéb felhalmozási kiadások   1.200 e Ft 

9. Felhalmozási céltartalék   911 050 e Ft 

10. Finanszírozási kiadások        2.700 e Ft 

Ebből: 

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre   2.700 e Ft 

  

 

A kiadási főösszeg intézményenkénti és feladatonkénti részletezését az 1.b.,2.a valamint a 3. számú  

mellékletek tartalmazzák. 
 
(3)  Az (1) és (2) bekezdésben bemutatott bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét a 12. 

melléklet tartalmazza.  
 
 
(4) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist 

 
  Kiadás           Bevétel  

 2015. évre 2.920.500 e Ft   2015. évre 2.920.500 e Ft  

 2016. évre 3.139.537 e Ft   2016. évre 3.139.537 e Ft  

 2017. évre 3.375.003 e Ft   2017. évre 3.375.003 e Ft 
 
 
bevételi és kiadási főösszeggel a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.  

 

Költségvetési létszámkeret 

 



5.§ 
 

(1)  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi létszám-előirányzatát a 16. sz. melléklet alapján az 

alábbi részletezés szerint határozza meg: 

  

1. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott tisztségviselők, köztisztviselők és munkavállalók esetében 

 

 a) tisztségviselő (polgármester)       1 fő 

b) közszolgálati jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 34 fő 

c) munkaviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 1 fő 

d) munkaviszonyban részmunkaidőben rehabilitációs foglalkoztatottak létszáma 1 fő 

e) munkaviszonyban részmunkaidőben rehabilitációs foglalkoztatottak létszáma  4 fő 

    (TÁMOP) 

2.  Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak    

    és munkavállalók esetében 

 

a) Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 11 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős foglalkoztatott 

 

b) Abony Városi Sportcsarnok és Sportlétesítmények 2 fő teljes munkaidős 

c) Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 33 fő 

ca) teljes munkaidős 31 fő 

cb) részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott 2 fő 

 

d) Abonyi Gyöngyszemek Óvoda 30 fő  

da) teljes munkaidős 28 fő 

db) részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott 2 fő 

 

e) Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde 42 fő  

ea) teljes munkaidős 40 fő 

eb) részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott 2 fő 

f) Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 12 fő 

fa) teljes munkaidős 9 fő 

fb) részmunkaidős közfoglalkoztatott 3 fő 

 

g) Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott 1 fő teljes munkaidős 

 

3. Az Önkormányzat által teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 99 fő  

Az Önkormányzat által részmunkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak átlaglétszáma 47 fő 

 

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek vezetői a költségvetésben jóváhagyott 

létszámkeretet képviselő-testületi jóváhagyás nélkül abban az esetben léphetik túl, ha 100% 

finanszírozási támogatást kapnak annak fedezetére. 

 

 

Egyéb információk 

 

6.§ 

 

(1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettségeit és kezességvállalásait az 13. melléklet tartalmazza.  

 

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.  

 

(3) Az Önkormányzat által vállalt, nem kötelező működési jellegű feladatokat a 4. melléklet tartalmazza.  

 

(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 17. melléklet tartalmazza.  



 

(5) Az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét tartalmazó számítást a 11. melléklet tartalmazza.  

 

HARMADIK RÉSZ 

 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 

I. Általános rendelkezések 

 

7.§ 
 

(1)  A Gazdasági Osztály a költségvetési rendelet jóváhagyását követő 10 napon belül az önkormányzat által 

irányított költségvetési szervek vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni a költségvetési 

szervek elemi költségvetését és annak egy példányát tájékoztató jelleggel megküldik az érintett 

intézmény részére.  

 

(2)  A költségvetési szervek az éves költségvetésüket: 

1. az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint a költségvetési szerv költségvetési 

alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és 

kötelezettségek mellett, 

2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek 

érvényesítésével,  

3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával 

kötelesek végrehajtani.  

 

(3)  A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási 

előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.  

 

(4)  A költségvetési szervek, illetve az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az általuk kezelt 

önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll 

– az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt 

források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni. 

 

(5) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű 

megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, 

amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek. 

 

(6) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel (hitelfelvétel) kapcsolatos 

hatásköröket fenntartja magának.  

 

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési 

jellegű többletbevételeit a költségvetés forráshiányának csökkentésére fordítja. 

 

(8) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott 

időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet 

a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. 

 

(9)   A 18. sz. mellékletében meghatározott felhalmozási kiadásokra kötelezettség csak abban az esetben és 

mértékben vállalhatók, ha a képviselő-testület által értékesítésre kijelölt ingatlanok értékesítésből 

származó bevételek teljesülése arra fedezetet teremt. 

 



II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek gazdálkodása 

 

8.§ 

 

(1) A költségvetési szervek intézményvezetőit fegyelmi felelősség terheli a költségvetési szerv 

gazdálkodásáért, a költségvetési szerv kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A 

Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat utólagos jóváhagyása nélkül 

történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést 

vonhat maga után.  

 

(2)  A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel 

összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.  

 

(3)  Amennyiben a képviselőtestület illetőleg az Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás 

egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) önkormányzati rendelet 21. §-ában meghatározott jogosult 

ettől eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv, a kezelésében lévő eszköz hasznosítása során az 

erre irányuló szerződésben köteles legalább az önköltségnek megfelelő mértékű ellenérték megfizetését 

előírni.  

 

(4) A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga 

után a költségvetési támogatás növekedését.  

 

(5)  A költségvetési szervek kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést 

követő legkésőbb 5 munkanapon belül a Gazdasági Osztályon leadni.  

 

 

9.§ 
 
(1)  A költségvetési szervek az Áht. rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem 

vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak. 

 

(2)  A költségvetési szerv költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető 

pénzintézeténél köteles megnyitni és vezetni. A költségvetési szervek egy költségvetési számlával, 

munkabér, illetve pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló alszámlával/alszámlákkal 

rendelkezhetnek. Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan az OEP-től kapott támogatásokat külön 

alszámlán kell nyilvántartani.   
 
(3)  A költségvetési szervek a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithatnak. 
 
(4) A költségvetési szervek készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatal házipénztárából felvett, 

meghatározott összegű ellátmányból bonyolítják. 
 
(5)  A költségvetési szerveknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és 

jogszerűség elvének figyelembevételével a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe tartozik. A 

költségvetési szerv vezetője kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére 

vállalhat, a Gazdasági Osztály erre felhatalmazott ügyintézője által ellenjegyzett módon.  
 
(6)  A kötelezettség-vállalásra jogosultak a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli 

kötelezettséget nem vállalhatnak. Nem minősül éven túli kötelezettség-vállalásnak a foglalkoztatási 

jogviszony létesítése, a közüzemi szerződések megkötése, valamint az olyan szerződés megkötése, ahol 

a kötelezettségvállaló a jogviszonyt legfeljebb 2 hónapos felmondási idővel, indokolás nélkül, a 

felmondáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség nélkül felmondhatja. 
 

10.§ 
 
(1)  A feladatmutató alapján működési támogatásban részesülő költségvetési szervek a tényleges mutatók 

szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében a 



költségvetési szervek kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a 

feladatmutató tényleges teljesülése. 

 

(2)  Amennyiben a költségvetési szerv a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen 

megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány 

elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.  

 

11.§ 

 

(1)  A költségvetési szervek pénzmaradvány megállapítására a Ávr. X. fejeztében foglaltak az irányadók.  

 
 

III. Személyi és egyéb juttatások 

 

12.§ 

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére – a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv. ) 236. § (4) b) pontjával 

összhangban - az alábbi vezetői illetménypótlékot állapítja meg:  

osztályvezető  (osztályvezetői besorolás) 10% 

 

(2) A Képviselő-testület - Kttv 234. § (3) c) pontjával összhangban - Polgármesteri Hivatalban dolgozó 

felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 30%-ban, a 

középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők kereset-kiegészítését pedig 10%-ban határozza meg.  

 

(3)  A Képviselő-testület a közalkalmazottak havi illetményét 2014. évben a Magyarország 2014. évi 

központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCCXXX. törvény 7. mellékletében az egyes fizetési 

osztályok és fokozatokhoz rendelet minimum értékekkel egyezően határozza meg, azzal, hogy az a 

polgármester a költségvetési szerv vezetőjének kezdeményezése alapján – a költségvetési szerv 

személyi előirányzatát nem növelő módon – ettől eltérést engedhet. 

 

(4) A költségvetési szerv vezetőjének illetményét kinevezéskor, illetőleg nem jogszabályi rendelkezésen 

alapuló módosítás esetén a képviselő-testület, egyebekben a Polgármester jogosult megállapítani.  

 

(5)  A nem közoktatási szervek kötött felhasználású, kizárólag teljesítményösztönzési célú keret 

felhasználásáról az érintett költségvetési szervek jogosultak döntést hozni, s arról a fenntartót legkésőbb 

2014. október 31-ig kötelesek írásban tájékoztatni.   

 

(6)  Az (5) bekezdésekben meghatározott juttatásokon belül a költségvetési szerv vezetőjét megillető 

juttatásról a Polgármester jogosult dönteni.  

 

(7)  A költségvetési szerveknél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági 

folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 

5. napján – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló 

számláján jóváírásra kerüljön.  

 

(8)  A Képviselők és a külső bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára 

történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni. A tiszteletdíj átutalásáról úgy kell gondoskodni, 

hogy az a tárgy hónapot követő hó 10. napján – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző 

munkanapon – a jogosult számláján jóváírásra  

 



 kerüljön. Amennyiben az arra jogosult a készpénzben történő felvételt választotta, úgy a tiszteletdíj 

felvételére a tárgy hónapot követő hó 10. napján – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző 

munkanapon – van lehetőség.  

 

 

13.§ 

 

(1)  A Képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető kötelező pótlékok mértékét a Magyarország 2014. 

évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCCXXX. törvény 55.§ (1) b. pontjában rögzített 

minimumban állapítja meg. 

 

(2)  Nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a 12. § 

(4) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni. 

 

 

14.§ 

 

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők a cafetéria-juttatásának 2014. évi 

mértékét - a Kttv. 151. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - bruttó 200.000 Ft/főben állapítja meg.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott (továbbiakban: foglalkoztatott) az ott megjelölt 

juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a 

jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2014-ben legfeljebb 

egyszer, a 2014. június 15-ig benyújtott írásbeli kérelem alapján 2014. július 1-től kezdődően 

módosíthatja.  

 

 

15.§ 

 

(1)  A Képviselő-testület által a nemzetiségi önkormányzatok részére jóváhagyott általános támogatás havi 

bontásban, 12 egyenlő részben, a tárgyhó 15. napján válik esedékessé, azzal, hogy a jelen rendelet 

hatálybalépését megelőző hónapokra eső támogatást a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül 

kell kiutalni.  

 

(2)  Az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásban 

rögzítettek alapján a Nemzetiségi Önkormányzat részére természetben biztosítandó anyagok, eszközök 

és szolgáltatások fedezetét a 3. számú melléklet tartalmazza.  

 

IV. Előirányzat felhasználás és módosítás 

 

16. § 

 

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 

1 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként a 300 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a 

polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. 

 

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokon belül az átcsoportosítás jogát 

5 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként az 1 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a 

polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatokon belüli 

átcsoportosítás jogát fenntartja magának. 

 



(3) Az (1)-(2) bekezdésekben foglalt átcsoportosításokról a polgármester beszámol és kezdeményezi a 

Rendeletet módosítását évente három alkalommal: legkésőbb 2014. június 30.-ig, 2014. október 31-

ig, illetve 2015. február 28-ig.  

 

(4) Az átruházott hatáskörben az előirányzat-módosítási jogkör 2014. december 31-ig gyakorolható. 

 

(5) A Gazdasági Osztály az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni. 

 

17.§ 
 

(1)  A költségvetési szervek előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül 

előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra terjed ki. 

 

(2)  A költségvetési szervek személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott 

többletfeladatok esetén lehet növelni.  

 

(3) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a 

képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 

 

(3)  A költségvetési szervek személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére 

kötelezettséget vállalni csak a pénzmaradvány jóváhagyása után lehet.  

 

V. Nevesített hatáskörök 

 
 

18.§ 
 

(1)  A Képviselő-testület a jelen rendeletben jóváhagyott önkormányzati előirányzatok terhére történő 

kötelezettségvállalás jogát a kötelezettségvállalás egyedi értékét tekintve 

 bruttó 2.000 e Ft-ig a Polgármesterre,  

 bruttó 2.000 e Ft - 5.000 e Ft-ig a Pénzügyi Bizottságra 

ruházza át.  

 

(2)  A Képviselő-testület az általános tartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként bruttó 

1.000 e Ft keretösszegig a Polgármesterre, bruttó 1.000 e Ft felett 2.000 e Ft összeghatárig pedig a 

Pénzügyi Bizottságra ruházza át. Rendkívüli esetben az (1) pontban meghatározott értékhatárok az 

irányadók. 

 

(3) A (2) bekezdés értelmében rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az 

alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető 

veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti, továbbá 

az az időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülésezik (nyári szünet). 

 

 

19.§ 

 

 

(1)  A Képviselő-testület a 18. §-ban foglalt értékhatárra tekintet nélkül a Polgármesterre ruházza át 

 

1. a helyi védelmi feladatok   

2. a költségvetési szervek tervezett karbantartások (Abokom Nonprofit Kft-vel az 

intézményműködtetési, takarítási karbantartási keretszerződésben rögzítettek szerint) 

keretösszegek felhasználási jogkörét.  

 



 

20.§ 

 

 

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben a pénzügyi, hitelpiaci 

körülmények azt indokolttá teszik, az Önkormányzat kötelezettségeinek, illetőleg pénzvagyonának más 

pénznemre történő átváltásról döntsön.  

 

(2)  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad 

pénzeszközeit – ideértve a kötvénykibocsátásból származó, célhoz kötött, a felhasználásig átmenetileg 

szabad forrásokat is – lekösse, valamint átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási 

kötelezettség előírása mellett engedélyezze a szabad pénzeszközök felhasználását.  

 

21.§ 
 
 
Az üzemeltetésre, használatra átadott vagyontárgyakhoz kapcsolódó felújítási, felhalmozási előirányzat 

felhasználására csak az Önkormányzat erre vonatkozó, előzetes egyetértő írásbeli nyilatkozata alapján van 

lehetőség. A felhasználásra irányuló javaslatot a szakmai indoklással és a felmerülő kiadásokkal együtt az 

üzemeltető köteles legkésőbb 2014. május 10-ig a Polgármesterhez eljuttatni.  
 
 
 

NEGYEDIK RÉSZ 

Záró rendelkezések 

 

22.§ 
 
(1)  A rendelet kihirdetését követő első munkanapon lép hatályba, de rendelkezéseit - az 5. § kivételével - 

2014. január 1-től kell alkalmazni. 

 

(2)  Az 5. §-ban rögzített létszámelőírások teljesítéséhez szükséges munkáltatói rendelkezéseket a rendelet 

hatálybalépését követő 15 napon belül kell megtenni. 

 

(3)  A 2014. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra 

a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet. 

 

  Dr. Balogh Pál     Romhányiné Dr. Balogh Edit 

           jegyző                polgármester 

 

Kihirdetve: 2014. március 07. 

 

                Dr. Balogh Pál 

                            jegyző 

 

      - - - 

 

2./ Napirendi pont tárgya: Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás hasznosítása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, hogy ez egy komfortos, két 

szobás ingatlan, felújításra szorul. A bérleti díj 28.875 Ft, 5 évre adható bérbe, nem szociális alapon.  

 

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 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

46/2014.(III.04.) számú képviselő-testületi határozat 

Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás hasznosításáról 

 

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

CLXXXIX. törvény 107. §-ában, továbbá Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló többször módosított 

17/2007. (IV.26.) számú önkormányzati rendeletének 11. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az Abony, Vak Bottyán utca 13. 

szám alatti 55 m² alapterületű komfortos, 1 előszoba, 1 konyha, 2 szoba, 1 fürdő, 1 wc, 1 tároló 

helyiségekből álló bérlakás nem szociális alapon történő bérbeadására azzal, hogy a bérlő 

kötelezettsége a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele és a komfortfokozatának 

megfelelő berendezésekkel történő ellátása. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pályázati Felhívást és az adatlapot a határozat 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármestert annak a rendelet szerinti megjelentetésről. 

 

 

Határidő:  2014. március 10. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési Osztály 

Értesülnek: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

  Parti Mihály alpolgármester 

  dr. Balogh Pál jegyző 

  Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

  Településfejlesztési Osztály 

 

         - - - 

 

 

3./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a társadalmi és civil szervezetek 2013. évi  

önkormányzati támogatások felhasználásáról 

 

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

elfogadásra javasolta a határozatot.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az Oktatási, sport és Kulturális Bizottság 

is elfogadta az előterjesztést. A döntés a Pénzügyi Bizottság hatáskörében zárt ülésen történik, azonban kérte 

nézzenek utána a közpénzek felhasználása nyilvánosságra hozatalának.  

 

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 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

47/2014.(III.04.) számú képviselő-testületi határozat 

A társadalmi és civil szervezetek 2013. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló 

tájékoztató elfogadásáról 

 

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

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

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek 2013. évi önkormányzati 

támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztatót megismerte és elfogadja. 

  

A határozatról értesül: 

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. Dr. Balogh Pál jegyző 

4. Kelemen Tibor aljegyző 

4. Valamennyi Osztályvezető 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

- - - 

 

4./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló a virágosítási programban tett intézkedésekről, és          

további feladatok meghatározásáról 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Kiegészítésként elmondta, pótlásra 

fognak kerülni fák, amelyek kimentek a virágosítás mellett. Egyre több olyan évelő virág került elültetésre a 

közparkokban, amelyek csökkentik évente az egynyári növényeknek a beszerzésre fordítandó összegét. az 

idei évben a pénzügyi helyzet miatt 500 e Ft-tal kevesebb összeg került betervezésre virágosításra. Ennek 

megfelelően fog tovább folytatódni a rózsák, évelők és az egynyári növények telepítése. A fóliasátor alatt 

saját termesztésű növények is remélhetőleg sikeresek lesznek.  

 

Habony István: Kérdezte, hogy az 1,9 millió Ft-ban benne van-e a fapótlás, amire kötelezettek vagyunk? 

Kérdezte, hogyan álnak a saját palánta neveléssel kapcsolatos munkálatok? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Igen, benne van. Jelenleg a saját palánta neveléssel kapcsolatban a virágmag 

beszerzése van folyamatban. Nemcsak virágmag, hanem konyhakerti növény mag akción is indultak. 500 

ezer Ft értékben van pályázat kiírva az Élelmiszer Bank által.  

 

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 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

48/2014.(III.04.) számú képviselő-testületi határozat 

A virágosítás programban tett intézkedésekről, és további feladatok meghatározásáról  

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a virágosítás programról szóló beszámolót 

megismerte és elfogadta.  



 

 2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a virágosítási program 2014. évi folytatására a 

költségvetési rendeletében meghatározottak szerint előirányzatot biztosít.  

 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

  Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

  Kelemen Tibor János aljegyző 

  Valamennyi Osztályvezető 

 

   - - - 

 

 

5./ Napirendi pont tárgya: Lejárt határidejű határozatok 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

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 7 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

49/2014.(III.04.) 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: 

 

 348/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő 

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

rendeletben foglalt díjak megállapításáról 

 

 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) 

 

 47/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Györe Pál díszpolgár emlékére állítandó szoborral kapcsolatos döntéshozatal 

 

 Z-3/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat 

az Abony Város Önkormányzata részére „Önkormányzatiság útjai egy változó világban"  

ÁROP-3.A.2-2013-0007  kódszámú pályázatának megvalósítására irányuló szervezetfejlesztési 

tevékenységek ellátása  közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 



 Z-7/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és 

Általános Iskola intézményvezetője további megbízásának véleményezéséről 

 

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

az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely Könyvtárhasználati és 

szolgáltatási szabályzat jóváhagyásáról 

 

 20/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat 
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális alapon történő bérbeadására 

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

rendeli el az alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 Z-300/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abony Város Önkormányzata tulajdonát képező egyes ingatlanok hasznosításáról 

 

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

az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely Könyvtárhasználati és 

szolgáltatási szabályzat jóváhagyásáról 

 

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

határozatok végrehajtására: 

 

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

a Vidékfejlesztési Minisztérium által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosító 

települési önkormányzatok és társulásaik feladatellátásának támogatására kiírt pályázaton 

történő részvételre vonatkozó döntés meghozataláról 

Határidő: 2014. május 31. 

 

 Z-4/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat 

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt keretén belül az „Abony Város 

szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című pályázat megvalósításával kapcsolatban „ 1 db 

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

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról 

Határidő: 2014. május 31.  

 

 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) 

Határidő: 2014. május 31. 

 

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

Építőanyag gyermekintézmények és műemlékek számára - Várépítő pályázat benyújtásáról 

(Abony, Kálvin út 9. hrsz. 3343) 

Határidő: 2014. május 31. 

 

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

főépítész feladatok megbízási szerződés alapján történő ellátására pályázat kiírásáról 

Határidő: 2014. március 31. 

 

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

műsorszolgáltató megbízásáról a 2014. évre vonatkozóan  

Határidő: 2014. március 31.  

 

 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 

Határidő: 2014. május 31. 

 

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

az Abonyi KID Football Club Sporttelephely felújítási programon történő induláshoz 

tulajdonosi hozzájárulás megadásáról  
Határidő: 2014. december 31. 

 

 

              - - - 

 

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

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

polgármester az ülést bezárta.  

 

 

K.m.f 

 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit               Dr. Balogh Pál 

                         polgármester                       jegyző 

 

 


