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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. május 22-i nyílt üléséről 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 22-i  nyílt üléséről 

 

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

Kovács Rita, Mészáros Lászlóné, Habony István, Dr. Magyar Gábor, Dr. Egedy Zsolt, Kovács László, 

Fekete Tibor képviselők 

 

Képviselő-testület tagjai: 8 fő. 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: dr. Balogh Pál jegyző, Kelemen Tibor aljegyző, Mádi 

Csaba Mikro-Voks kezelő, Egedi Eszter titkársági ügyintéző, Fiala Barbara jegyzőkönyvvezető 

 

Állampolgári megjelenés: 4 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 14.§ (1) bekezdése értelmében került összehívásra. Megállapította, hogy a 

Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

 

Ismertette a Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait.  

 

Napirend:          Előadó 
    

Nyílt ülés:  

 

1. Beszámoló Abony Város közrendjének és közbiztonságának Romhányiné dr. Balogh Edit  

2013. évi helyzetéről       Polgármester 

 

2. Az Ipoly Erdő Zrt-nek a Salgóbányai Tábort érintő   Romhányiné dr. Balogh Edit 

kezdeményezése       Polgármester 

 

3. Tájékoztató a 2013. évi gyermekjóléti és     Romhányiné dr. Balogh Edit 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról    Polgármester 

 

4. A Cegléd Város Önkormányzatának a Ceglédi Többcélú   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Kistérségi Társulás által biztosított személyes    Polgármester 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,  

valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló  

11/2014. (IV.30.) Önkormányzati rendelete megalkotásához  

történő hozzájárulás megadásáról, továbbá a szociális  

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

Önkormányzati rendelet módosítása 

 

5. Az Abonyi Polgármesteri Hivatal villamoshálózat    Romhányiné dr. Balogh Edit 

rekonstrukciójára és az „Elektronikus közigazgatási   Polgármester 

infrastruktúra fejlesztése Abony, Dánszentmiklós és Csemő  

településeken” című, KMOP-4.7.1-13-2013-0006 jelű  



pályázat keretében megvalósuló strukturált hálózat kiépítése  

tárgyában közbeszerzési cég és bíráló (ad-hoc) bizottság  

tagjainak megbízására 

 

6. Közbeszerzési éves statisztikai összegzés megtárgyalására  Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

 

7. Az épített környezet helyi védelméről szóló    Dr. Balogh Pál 

12/2007. (IV. 02.) számú önkormányzati rendelet    Jegyző 

módosítására 

8. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a  Dr. Balogh Pál  

 közterületek filmforgatási célra történő használatba adásáról  Jegyző 

szóló önkormányzati rendeletének megalkotása 

 

9. Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2014. I. negyedévi  Romhányiné dr. Balogh Edit 

pénzügyi helyzetéről       Polgármester 

 

10. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló    Dr. Balogh Pál  

11/2014. (III.07.) számú rendeletének módosítása   Jegyző 

 

11. A Városi Ebédlő tetőcseréjére kivitelező cégek megbízása  Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

 

12. A Márton kúria melléképület bontásához fedezet biztosítása  Romhányiné dr. Balogh Edit 

(Abony, Kálvin u. 9. sz. hrsz. 3343)  

 

13. Tájékoztató az intézmények működtetéséről, a    Romhányiné dr. Balogh Edit 

közintézmények állapotáról és akadálymentesítéséről  Polgármester  

valamint az intézményi felújítási terv jóváhagyása  

 

14. Az úthálózat minőségének javítására irányuló döntések  Romhányiné dr. Balogh Edit 

meghozatala        Polgármester 

 

15. Az általános tartalék felhasználásáról    Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

 

16. Tájékoztató az óvodaköteles gyermekek óvodai beiratkozásáról Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

 

17. Az óvodák szakmai feladatellátáshoz szükséges pedagógus  Romhányiné dr. Balogh Edit 

álláshelyek valamint a nevelő munkát segítő alkalmazottak Polgármester 

 számának felülvizsgálatáról 

 

18. Egészségnap szervezésére kötendő együttműködés    Romhányiné dr. Balogh Edit 

véleményezéséről       Polgármester 

 

19. A Piac-Vásárcsarnok díjainak felülvizsgálatára és    Romhányiné dr. Balogh Edit 

szabályozási tervének módosításáról     Polgármester 

     

20. Abokom Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának   Gáspár Csaba 



ismertetése és cégvezető prémiuma     ügyvezető igazgató 

 

21. Az Abokom Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízási    Romhányiné dr. Balogh Edit 

szerződésének módosítása      Polgármester 

 

22. Abonyi Városfejlesztő Kft. mérlegbeszámolójának elfogadása Jánosi László 

ügyvezető igazgató 

 

23. Lejárt idejű határozatok      Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

 

Zárt ülés:  

 

1. Abokom Nonprofit Kft. 2014. üzleti tervének elfogadására  Gáspár Csaba 

 és a hulladékgazdálkodási üzletágának 2014. évi várható   ügyvezető igazgató 

veszteségének kezelésére 

 

2. Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezetői tisztségére    Romhányiné dr. Balogh Edit 

beérkezett pályázatok elbírálása     Polgármester 

 

3. Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő    Romhányiné dr. Balogh Edit 

lakások állapotáról és díjfizetéseinek teljesítéséről   Polgármester 

 

4. „Abony Közoktatásáért” díj adományozása    Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

 

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

 

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

napirendet egyhangúlag elfogadta. 

 

- - - 

 

Napirendi pont előtti hozzászólások: 

 

Dr. Egedy Zsolt: Kéri, a hivatal vezetését, hogy egy 2009-es dolog kerüljön megoldásra. Az ügy röviden 

arról szól, hogy egy megállapodás született az állampolgár és az önkormányzat között, hogy a saját 

tulajdonú ingatlanából ad egy területrészt, hogy az önkormányzat tudjon kiépíteni egy utat és az kerüljön 

bejegyzésre ezért cserépbe az önkormányzat vállalta azt, hogy a megmaradó ingatlant megosztja a saját 

költségén és két ingatlanrész jön létre. Az önkormányzat tulajdonába bejegyzésre került a tulajdon rész 

viszont ez a kötelezettség 2009 óta még nem jött létre. A másik észrevétel a közmunka porgrammal 

kapcsolatban. Úgy gondolja, hogy ha jó a vezetés alatt vannak a munkások, akkor jó munkát tudnak 

elvégezni. Ennek példája az OTP előtti virágok. Viszont azon közmunkában résztvevők mellett nincs 

ellenőrzés a hivatal tegyen vezetőt. 

 

Kovács László megérkezett az ülésre. 

 



Dr. Magyar Gábor: Elmondta, hogy a mai napon jutott tudomására, hogy lehetőség van tanuszoda 

megépítésére az állam építi meg az önkormányzatnak kell hozzájárulni egy telekrésszel. Amennyiben 

megállapodás születik a strand üzemeltetése megoldható lenne. 

Parti Mihály: Tegnapi nap folyamán kapott olyan hírt, hogy a Corvin úton a közvilágítással 

kapcsolatban. A lakásotthonos fiatalok olyan negatív életvitelt élnek, ami a lakosság felháborodását váltja 

ki. A hivatal vizsgálja ki, hogy mi a megoldás. Illetve a vasút út és Kőrösi úti sarok nincs megfelelően 

kivilágítva. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, hogy tavaly is kérte a Kisvigyázó kastély körül nagy a gaz sok a 

szemét és amennyiben lehet kéri, hogy legyen rendbe rakva. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a kaszálás folyamatban van és az összes összefüggő 

területet az Abokom végzi a többit a közmunkások hajtanak végre. Ide értem az iskolák játszóterek 

környéke. A Kisvigyázó visszakerült a nemzeti vagyonkezelőhöz a kerítésen kívüli területet tudjuk 

karban tartani. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Úgy gondolja, hogy a nemzeti vagyonkezelőnek lehetne jelezni. 

 

Fekete Tibor: Elmondta, hogy megkeresték a Kálvin úti játszó térrel kapcsolatban. Vannak olyan 

anyukák akik bizonyos időben merik kivinni a gyerekeket mert olyan szinten elharapózott a vandalizmus 

a csúnya beszéd, hogy rendesen már félnek kivinni a gyerekeket. Úgy gondolja, ezzel a helyzettel 

mindenképp kezdeni kellene valamit. A másik a park erdő nyárfáival kapcsolatban a környéken lakókat 

zavarja és a vendéglő tulajdonosát is. Úgy gondolja, ha ez az eső felújításra került volna az évek során, 

akkor ez nem fordulna elő. 

 

Kocsiné Tóth Valéria megérkezett az ülésre. 

 

Kovács László: A piac tekintetében az elszámolás végrehajtásra került-e. A másik az, hogy a szennyvíz 

tisztítónál minden rendben folyik-e? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A piac elszámolása még nem zárult le, kivitelezővel kötött szerződés 

módosítást várjuk. Szennyvíztisztító teleppel kapcsolatban nincs semmi olyan észrevétel, hogy a 

megépített műtárgy nem lesz üzemképes.  

 

Fiala Károly: Nincs olyan tényező, ami akadályozza a szennyvíztisztító telepet. Ha lenne ilyen a 

vállalkozónak már akadályt kellet volna közölnie.  

 

       - - - 

 

 

1./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló Abony Város közrendjének és közbiztonságának   

                             2013. évi helyzetéről 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat kiegészítést nem kívánt tenni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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 elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

113/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat 

Beszámoló Abony Város közrendjének és közbiztonságának 2013. évi helyzetéről 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország a helyi önkormányzatairól szóló 

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

 

 

 
 

   - - - 

 

2./ Napirendi pont tárgya:   Az Ipoly Erdő Zrt-nek a Salgóbányai Tábort érintő kezdeményezése                              

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Köszöntötte Farkasné Parditka 

Magdolnát akit megkérdtünk, hogy jöjjön el és tájékoztasson, hogy mit szeretne az Ipoly Zrt. a tábor 

területén. 

 

Farkasné Parditka Magdolnát: Elmondta, hogy a Salgói vár és környéke fejlesztéséről van szó, ami 

több szempontból is jó lenne. Nyár végéig egy első megvalósíthatási tanulmányt kiszeretnénk dolgozni itt 

nyilván a várra vonatkozóan és a boszorkánykőre vonatkozóan.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Azt szeretné kérdezni, hogy az Ipoly Zrt. 100 %-ú állami tulajdonú vagy 

magán személy. 

 

Farkasné Parditka Magdolnát: Állami tulajdonú magyar fejlesztési bankon keresztül. 

 

Dr. Magyar Gábor: Ez egy nagyon jó hír, hogy elkezd indulni ennek a környezetnek a fejlesztése. De 

meggyőződésem szerint nekünk nem eladóként, hanem partnerként kell együtt működni. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Végeredményben most sem késő, hogy bővebb információt szerezhetünk erről a 

fejlesztésről. Az anyagban egy hivatkozás van, hogy közösek a megegyezések. Ami új az amit el tetszett 

mondani. 

 



Gulykáné Gál Erzsébet: Köszöni, hogy több minden megtudtak. Most egy felfelé ívelő történetben 

vagyunk aminek nagyon örül. A bizottság semmiféle értékesítést nem támogat, de a partnerségre 

mindenképp támogatjuk. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy az alábbi módosítással kívánja kiegészíteni a határozatot. 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy nem kívánja értékesíteni a 

tábort, viszont együttműködni kíván az Ipoly Erdő Zrt-vel turista és ifjúsági szálló fejlesztése érdekében. 

A tárgyalások eredményéről készüljön előterjesztés a Képviselő-testület részére. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

114/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat 

a Salgóbányai Ifjúsági Tábor értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára 

 

 

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

évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy nem kívánja 

értékesíteni a tábort, viszont együttműködni kíván az Ipoly Erdő Zrt-vel turista és ifjúsági szálló 

fejlesztése érdekében. 

 

2. A tárgyalások eredményéről készüljön előterjesztés a Képviselő-testület részére. 

 

Határidő:  2014. augusztus 25. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Értesül:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

Ipoly Erdő Zrt. 

 

   - - - 

 

3 ./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

                ellátásáról 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Dr. Magyar Gábor és Kocsiné Tóth Valéria kiment az ülésről. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

115/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat 

Tájékoztató a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdésében, valamint a 149/1997. (IX.10.) sz. 

Kormányrendeletben foglaltakra, az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról szóló beszámolót megismerte. 

 

Határozatról értesül: 

1.Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2.Parti Mihály alpolgármester 

3.Dr. Balogh Pál jegyző 

4.Kelemen Tibor eljegyző 

4.Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Budapest, Komócsy út 5. 

6.Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

7.CKTK Humán Szolgáltató Központja 

8.Gyermekjóléti szolgálat 

 

       - - - 

 

4 ./ Napirendi pont tárgya: A Cegléd Város Önkormányzatának a Ceglédi Többcélú Kistérségi 

Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 11/2014. (IV.30.) Önkormányzati 

rendelete megalkotásához történő hozzájárulás megadásáról, továbbá a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásról szóló 5/2000. (II.29.) Önkormányzati rendelet módosítása 

 

Kovács László kiment az ülésről. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat kiegészítést nem kívánt tenni. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

116/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat 

a Cegléd Város Önkormányzatának a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési 



díjainak megállapításáról szóló 11/2014. (IV.30.) Önkormányzati rendelete megalkotásához történő 

hozzájárulás megadásáról, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 5/2000. (II. 

29.) Önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§. (1a) bekezdésében és a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bek. b) pontjában foglaltak alapján az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület Cegléd Város Önkormányzatának a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 

által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az 

ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 11/2014. (IV.30.) Önkormányzati rendelete – 

jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti – megalkotásához hozzájárul. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről – jelen határozat megküldésével – 

Cegléd Város Önkormányzatát és a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsát értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Titkárság 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

  Dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor  aljegyző 

  Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

 

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

 

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

rendelet módosítást elfogadta és az alábbi rendeletet hozta: 

 

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete 

 

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

módosításáról 
 

 

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

a.) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) 

bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat 

rendeli el: 

 

1.§ 

 

A R. 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„4.§ 



Értelmező rendelkezések  

E rendelet tartalmazza: 

- a pénzbeli szociális ellátások, 

- a természetben nyújtott szociális ellátások folyósításának rendszerét, az ellátáshoz szükséges 

feltételeket, a támogatás mértékét.” 

2. § 

 

A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„5.§ 

Hatáskör 

 

E rendeletben szabályozott önkormányzati segélyről, méltányos közgyógyellátásról, 

karácsonyi támogatásról átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt.” 

 

Záró rendelkezések 

 

3. § 

 

 (1) E Rendelet 2014. június 01. napján lép hatályba és az azt követően napon hatályát veszti. 

 

(2)  Hatályát veszti a R. 18.§ -24. §-ai és a R. 1. sz. melléklete. 

  

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 22-i ülésén. 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                                          Dr. Balogh Pál 

            polgármester                                                                              jegyző 

 

Kihirdetve: Abony, 2014.május 30. 

  Dr. Balogh Pál 

                                                                                                               jegyző   

 

 

                 - - - 

 

5 ./ Napirendi pont tárgya: Az Abonyi Polgármesteri Hivatal villamoshálózat rekonstrukciójára 

és az „Elektronikus közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Abony, Dánszentmiklós és Csemő 

településeken” című, KMOP-4.7.1-13-2013-0006 jelű pályázat keretében megvalósuló strukturált 

hálózat kiépítése tárgyában közbeszerzési cég és bíráló (ad-hoc) bizottság tagjainak megbízására 

 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy támogatja az előterjesztést. A villamoshálózat a hivatalban 

rekonstrukcióra szorul.  

 

Dr. Magyar Gábor és Kovács László visszajött az ülésre. 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy bíráló bizottsági - feladatok ellátásával m e g b í z z a 

Tóth Róbert közbeszerzési szakértő, Jánosi László Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezető, Jászberényi 



Ferenc Abonyi Polgármesteri hivatal Gazdasági Osztályvezető, Mészáros Lajos villamos szakági 

tervezőt, dr. Balogh Pál jegyző Abonyi Polgármesteri Hivatal Jegyzőt, Fábián Dezső Hatósági és 

Szociális Ügyek Osztálya , Fiala Károly Abonyi Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési 

Osztályvezető, a Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság elnökének  Tóth Róbert -t választja meg. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

117/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat 

Az Abonyi Polgármesteri Hivatal villamoshálózat rekonstrukciójára és az „Elektronikus 

közigazgatási  infrastruktúra fejlesztése Abony, Dánszentmiklós és Csemő településeken” című, 

KMOP-4.7.1-13-2013-0006 jelű pályázat keretében megvalósuló strukturált hálózat kiépítése 

tárgyában közbeszerzési cég és bíráló (ad-hoc) bizottság tagjainak megbízására 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

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

CVIII. törvény 22. § (3-4.) bekezdéseire is figyelemmel az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Az Abonyi Polgármesteri Hivatal villamoshálózat rekonstrukciójára és az „Elektronikus 

közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Abony, Dánszentmiklós és Csemő településeken” 

című, KMOP-4.7.1-13-2013-0006 jelű pályázat keretében megvalósuló strukturált hálózat 

kiépítésére irányuló közbeszerzési feladatok teljes körű ellátásával a KÁR-MENTOR Bt. bízza 

meg. A megbízási díja 400.000 Ft +Áfa, azaz  508.000 Ft, melynek fedezetét a Képviselő-testület 

- a 105/2014. (IV. 24.) sz. határozatának 1. pontjában foglalt döntését megerősítve a - Két torony 

kötvény 2013. évi CCXXX. számú törvény 67.§ (1) – (2) bekezdése alapján történt 

adósságkonszolidációt követően megmaradt betétállomány terhére biztosítja. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó - bíráló 

bizottsági - feladatok ellátásával  

 

m e g b í z z a 

 

Tóth Róbert közbeszerzési szakértő 

 

Jánosi László Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezető 

Jászberényi Ferenc Abonyi Polgármesteri hivatal Gazdasági Osztályvezető 

Mészáros Lajos villamos szakági tervezőt 

dr. Balogh Pál jegyző Abonyi Polgármesteri Hivatal Jegyzőt 

Fábián Dezső Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya  

Fiala Károly Abonyi Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztályvezető 

A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság elnökének  Tóth Róbert -t választja meg. 

 

3. A bíráló bizottsági feladatok ellátásával megbízott külsős szakember, Mészáros Lajos részére a 

Képviselő-testület 50.000,- Ft megbízási díjat állapít meg. A megbízási díj fedezetét a Képviselő-

testület - a 105/2014. (IV. 24.) sz. határozatának 1. pontjában foglalt döntését megerősítve a - Két 



torony kötvény 2013. évi CCXXX. számú törvény 67.§ (1) – (2) bekezdése alapján történt 

adósságkonszolidációt követően megmaradt betétállomány terhére biztosítja. 

 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármestert a határozatnak megfelelő szerződések aláírására és a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor János aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

Bíráló Bizottság tagjai 

 Ajánlattevők 

 

        - - - 

 

6./ Napirendi pont tárgya: Közbeszerzési éves statisztikai összegzés megtárgyalására 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat kiegészítést nem kívánt tenni. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

  

118/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat 

Közbeszerzési éves statisztikai összegzés megtárgyalására 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. § (1) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a határozat mellékletét képező, a 2013. évi 

közbeszerzésekről szóló statisztikai összegzést elfogadja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az éves 

közbeszerzésekről szóló statisztikai összegzés a Közbeszerzési Tanács részére történő elküldésre. 

 

Határidő:    2014. május 31. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 



KÁR-MENTOR Bt. 

Településfejlesztési Osztály 

A határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

KÁR-MENTOR Bt. 

A Polgármesteri Hivatal Osztályvezetői 

 

              - - - 

 

7./ Napirendi pont tárgya: Az épített környezet helyi védelméről szóló  12/2007. (IV. 02.) számú 

            önkormányzati rendelet módosítására 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat kiegészítést nem kívánt tenni. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

rendelet módosítás elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete 

az épített környezet helyi védelméről szóló 12/2007. (IV. 02.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 5. és 42. §-ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) sz. kormányrendelet 

valamint az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII.13.) FVM 

rendelet figyelembevételével a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

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

 

 

Záró rendelkezés 

 

2. § 

 

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

 



 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 22-én megtartott ülésén  

 

 

 

    Romhányiné dr. Balogh Edit    dr. Balogh Pál 

                           polgármester                                                                jegyző 

 

 

  

Kihirdetve: Abony, 2014. május 30. 

  dr. Balogh Pál 

  jegyző 

 

                                                                              - - - 

 

 

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

filmforgatási célra történő használatba adásáról szóló önkormányzati rendeletének megalkotása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat kiegészítést nem kívánt tenni. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

rendelet elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

 18/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete  

a közterületek filmforgatási célra történő használatba adásáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva az alábbi rendelkezést hozza: 

 

 

1.§ 

 

Jelen rendeletben nem szabályozott esetekben a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben (a 

továbbiakban Mktv.) valamint a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú 

használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI. 14.) Kormányrendeletben foglalt 

rendelkezések alkalmazandók.  

 

2.§. 

 



A Képviselő-testület a közterület-használattal összefüggő, filmforgatási célú, az Mktv-ben meghatározott 

Képviselő-testületi hatásköröket a polgármesterre ruházza át.  

 

 

3.§. 

 

(1) Vasárnap és ünnepnapokon filmforgatási célú közterület-használat nem engedélyezhető. A 

közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat. 

 

(2) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, valamint rendkívüli természeti 

események esetében az Önkormányzat az esetleges károk elhárítását követő 14. napon köteles újra 

biztosítani és engedélyezni a közterület-használatot olyan időtartamban, amilyenben a 

filmforgatás akadályoztatva volt.  

 

4.§. 

 

(1) Az önkormányzati tulajdonban lévő, filmforgatási célból használatba vett közterületek használatára 

vonatkozó díjakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 

(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú használatának díjtételeire 

vonatkozó kedvezményeket jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

 

 

5.§. 

 

Az Mktv. szerinti hatósági szerződésnek tartalmaznia kell az alábbi, a közterület használója általi 

kötelezettségek vállalását: 

a) a közterület eredeti állapotának visszaállítását, 

b) a filmforgatással érintettek tájékoztatását a forgatással kapcsolatos lényegi információkról, 

c) a filmforgatással összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, 

d) a szomszédos lakóingatlanok gyalogos, vagy gépkocsival történő megközelítésének folyamatos 

biztosítását. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

6. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 22-i ülésén. 

 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                                          Dr. Balogh Pál 

            polgármester                                                                              jegyző 

 

Kihirdetve: Abony, 2014. május 30. 

  Dr. Balogh Pál 

                                                                                                                jegyő                                         



9./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2014. I. negyedévi pénzügyi          

    helyzetéről 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat kiegészítést nem kívánt tenni. 

 

Dr. Magyar Gábor: A személyi juttatások sorban a 25 % helyett közel 35 %-os teljesülés van. Ez egy 

120 %.os kifizetés kérdezi, hogy ez hogy állt elő? 

 

Jászberényi Ferenc: Az eltérés száma onnan szármaszik, hogy a közfoglalkoztatottak száma a 

költségvetésben nem szerepel, mert a közfoglalkoztatottak bérét 100 %-ban támogatja az állam. 

 

Dr. Magyar Gábor: Hogyan fog a végén 100 %-ra keveredni? Ha az állam finanszírozza akkor miért 

szerepel benne a közfoglalkoztatás? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Az előirányzatot kell hozzá módosítani. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak 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: 

 

119/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat 

Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2014. I. negyedévi pénzügyi helyzetéről 
 

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

évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvényben foglaltakat az alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület Abony Város Önkormányzat 2014. évi I. negyedéves pénzügyi helyzetről szóló 

tájékoztatót elfogadja 

 

 

A határozatról értesül: 

 1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 2. Dr. Balogh Pál jegyző 

 3. Kelemen Tibor János aljegyző 

 4. Valamennyi osztályvezető 

 

        - - - 

 

10./ Napirendi pont tárgya: Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló  11/2014. (III.07.) 

    számú rendeletének módosítása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat kiegészítést nem kívánt tenni. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 



Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

rendelet elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2014.(VI.02.) önkormányzati rendelete 

 

az  Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 11/2014. (III.07.) számú rendeletének 

módosításáról 
 

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: 

 

1.§ 

 

(1) Az önkormányzat a 2014. évi költségvetéséről szóló 11/2014. (III.07.) számú rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

      „3.§ (1)  Bevételi főösszegét                  3.067.859 e Ft-ban 

           Kiadási főösszegét                   3.067.859 e Ft-ban 

 

állapítja meg az alábbi részletezéssel.”   

 

(2)  A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

     „4. § (1) Tárgyévi költségvetési bevételek: 
    
1. Működési célú támogatások áht-on belülről             1.057.089 e Ft 

Ebből:     

Önkormányzatok működési támogatása     770.644 e Ft 

Önkormányzatok felhalmozási támogatása                                       38. 377 e Ft 

Egyéb működési célú tám.bevételei áht-on belülről  248.068 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        82.345 e Ft 

6. Felhalmozási bevételek   58.791 e Ft 

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   26.200 e Ft 

8. Finanszírozási bevételek   1.115.624 e Ft 

           Összesen:                            3.067.859 e Ft.   

 



(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

  

 „4. § (2) Tárgyévi költségvetési kiadások: 

   

1. Személyi juttatások   478.431 e Ft 

2. Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó  130.465 e Ft 

3. Dologi kiadások  1.374.542 e Ft 

Ebből: 

Kamatkiadás   160 e Ft 

4. Ellátottak pénzbeli juttatása   89.447 e Ft 

5. Egyéb működési célú kiadások   95.305 e Ft 

Ebből: 

Általános tartalék   33.990 e Ft 

6. Beruházások   312.795 e Ft 

7. Meglévő részesedések növ. kapcs. kiadás                                         17.900 e Ft 

8. Felújítások   360.845 e Ft 

9. Egyéb felhalmozási kiadások   1.200 e Ft 

10. Felhalmozási céltartalék   166.010 e Ft 

11. Finanszírozási kiadások        40.919 e Ft 

Ebből: 

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre   40.919 e Ft 

Összesen:      3.067.859 e Ft 
2. § 

  
(1)A Rendelet 1./a. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

(2)A Rendelet 1./b. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

(3)A Rendelet 2/a. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

 (4)A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

 (5)A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

 (6)A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

 (7)A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 

 (8)A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

(9)A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 

(10)A Rendelet 14.1 melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 

(11)A Rendelet 15.1 melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 

(12)A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 

(13)A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 

 
 

Záró rendelkezések 

 

3.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő első munkanapon lép hatályba. 

 

Abony, 2014. május 22. 

 

  Romhányiné dr. Balogh Edit        Dr. Balogh Pál  

   polgármester      jegyző 

 



Kihirdetve: 2014. június 2. 

 

                       Dr. Balogh Pál 

                                  jegyző 

 

              - - - 

 

11./ Napirendi pont tárgya: A Városi Ebédlő tetőcseréjére kivitelező cégek megbízása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A cserepek egy része elmállott, 

elrepedt, illetve rétegesen elhasadt, szétesett. A legnagyobb fokú károsodás az épület főbejárati oldalán 

észlelhető, itt a károsodás mértéke elérheti akár a 70%-ot is. Az épület egyéb részein a fedés károsodása 

20-60%-ra tehető. A cserépfedés javítása nehezen megoldható, mivel az egyes cserepek mozdításakor 

várhatóan azok törése, szétesése lesz a következmény. Héjazat teljes cseréje, mely hosszútávon biztosítja 

az épület fenntarthatóságát, állagmegóvását, hibamentes üzemeltethetőségét. Abony Város Önkormányzat 

részére 2013. április 30. dátummal az Abony, Kálvin u. Gyulai Iskola Étkező tetőbeázása tárgyú 

levelében tájékoztatta az Önkormányzatot a Tolnátó Építőipari Szövetkezet, hogy a Központi Étkező 

tetőfedése bruttó 4.674.398,-Ft-ba kerül. A 105/2014. (IV.24) számú Képviselő-testületi határozattal 

elfogadott a Két Torony Kötvény betétállomány maradvány értékének felhasználása értelmében az 

Élet/Baleset/Kár veszélyelhárítás soron szerepel a Városi Ebédlő tetőjavítása bruttó 4.674.398,-Ft 

összegben. A legkedvezőbb árajánlatot a Tolnátó adta. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

rendelet elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

120/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat 

A Városi Ebédlő tetőcseréjére kivitelező cégek megbízása 
 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország a helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, Abony Város vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás egyes 

szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) sz. rendelet 10.§ (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város Önkormányzat 1/1 tulajdoni 

hányadát képező az Abony, Kálvin u. 9. sz. hrsz. 3343 szám alatti Városi Ebédlő 

tetőcseréjére a Tolnátó Építőipari Szövetkezetet bízza meg 3.955.753 ,-Ft összegben, 

melyből bruttó 4.674.398,-Ft fedezet a Képviselő-testület - a 105/2014. (IV. 24.) sz. 

határozatának 1. pontjában foglalt döntését megerősítve a - Két torony kötvény 2013. évi 

CCXXX. számú törvény 67.§ (1) – (2) bekezdése alapján történt adósságkonszolidációt 

követően megmaradt betétállomány terhére a fennmaradó 349.408 Ft összeget a hivatkozott 

határozatával létrehozott általános tartalék terhére biztosítja.  

 

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

mellékletét képező vállalkozási szerződés megkötésére. 

 

Határidő:  azonnal  



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 

 Valamennyi Osztály 

 Ajánlattevők 

 Abokom Nonprofit Kft. 

 Innoven Kft. 

 

                - - - 

 

12./ Napirendi pont tárgya: A Márton kúria melléképület bontásához fedezet biztosítása (Abony, 

Kálvin u. 9. sz. hrsz. 3343)  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy a szociális bizottság nem támogatta, hogy általános tartalékkeretből 

kerüljön kifizetésre.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy az alábbi módosításokat javasolja. A vállalkozói 

szerződésbe kerüljön rögzítésre, hogy a bontás során keletkező kisméretű vagy nagyméretű tömör 

téglákat és cserepeket, valamint a faanyagokat az Abokom Nonprofit Kft. telephelyére (Abony, Tamási 

Áron u. 2.) kell elszállítani. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

rendelet elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

121/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat 

A Márton kúria melléképület bontásához fedezet biztosítása (Abony, Kálvin u. 9. sz. hrsz. 3343)  

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország a helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a,  Abony Város vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás egyes 

szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) sz. rendelet 10.§ (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város Önkormányzat 1/1 tulajdoni 

hányadát képező az Abony, Kálvin u. 9. sz. hrsz. 3343 szám alatti volt Márton kúria 

melléképületének bontásának fedezetét bruttó 3.985.118,-Ft összegben a Képviselő-testület 

a 105/2014. (IV. 24.) sz. határozatának 1. pontjában foglalt döntésével létrehozott általános 

tartalék terhére biztosítja.  

 



2. A Képviselő-testület kéri, hogy a vállalkozói szerződésbe kerüljön rögzítésre, hogy a bontás 

során keletkező kisméretű vagy nagyméretű tömör téglákat és cserepeket, valamint a 

faanyagokat az Abokom Nonprofit Kft. telephelyére (Abony, Tamási Áron u. 2.) kell 

elszállítani. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntést a költségvetési rendelet soron következő 

módosításának terveztében szerepeltesse. 
 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozatnak 

megfelelő vállalkozási szerződés megkötésére. 

 

 

Határidő:  értelemszerűen  

Felelős:  dr. Balogh Pál jegyző  

A végrehajtásban közreműködik:  

  Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor János aljegyző 

 Valamennyi Osztály 

 

                 - - - 

 

13./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató az intézmények működtetéséről, a közintézmények 

állapotáról és akadálymentesítéséről valamint az intézményi felújítási terv jóváhagyása  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Kavecsánszkiné Pál Erika: Részletesen ismertette az iskola működését és jelentős változásokat. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

rendelet elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

122/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat 

Az intézmények működtetéséről, a közintézmények állapotáról és akadálymentesítéséről valamint 

az intézményi felújítási terv jóváhagyásáról 

 

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

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

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmények működtetéséről szóló 

tájékoztatót megismerte, s az abban foglaltakat elfogadja. 

 



2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közintézmények állapotáról és 

akadálymentesítéséről szóló tájékoztatót megismerte.  

 

3. A Képviselő-testület az intézményi felújítási tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal és 

bruttó 17.051.627,-Ft összeggel jóváhagyja a fedezet a Képviselő-testület a 105/2014. (IV. 24.) sz. 

határozatának 1. pontjában foglalt döntésével létrehozott általános tartalék terhére biztosítja. 

 

4. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a 3. pontban jóváhagyott intézményi felújítási 

tervben szereplő feladatok Abokom Nonprofit Kft. általi elvégzéséhez szükséges intézkedéseket 

tegye meg, megrendeléseket, szerződéseket írja alá.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Gazdasági Osztály 

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Valamennyi osztályvezető 

 Abokom Nonprofit Kft. által működtetett oktatási intézmények vezetői 

 Abokom Nonprofit Kft. 

 

       - - - 

 

14./ Napirendi pont tárgya: Az úthálózat minőségének javítására irányuló döntések meghozatala

  

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

106/2014. (IV.24.) számú az úthálózat minőségének javítására irányuló döntések meghozataláról szóló 

határozat alapján Szathmáry Ferenc mérnök úr felkérésre került, hogy tegye meg javaslatát arra 

vonatkozóan, hogy mely utcák és milyen technológiával kerüljenek felújításra (előterjesztés 1. számú 

melléklete). A Képviselő-testület a 105/2014. (IV.24.) számú a Két torony kötvény betétállomány 

maradvány értékének felhasználásról szóló határozatában az úthálózat és járdák minőségének javítására 

180 millió forintot különített el. A Szathmáry Úr és a Pénzügyi Bizottság által tett javaslat alapján a 

Képviselő-testület által a felújítandó utcák megnevezésre kerülnek. Az utca névsor kialakulását követően 

a Fervia Kft. megbízásra kerül (400,-Ft/fm+Áfa), hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatáshoz szükséges 

terveket, dokumentumokat készítse el. A fentiekben meghatározott keretösszeg a közbeszerzési 

értékhatárt meghaladja (nettó 15 millió forintot), ennek megfelelően kizárólag közbeszerzési eljárás 

lebonyolítása mellet kerülhet megbízásra kivitelező cég a munkálatok elvégzésére. Ezen közbeszerzési 

eljárások lebonyolítására közbeszerzési céget kell megbízni, továbbá intézkedni szükséges a 

bírálóbizottsági feladatokat ellátó Ad-hoc Bizottság felállításáról. A közbeszerzési feladatok ellátására 

beérkezett ajánlatok az alábbi összesítő táblázatban szerepelnek (az ajánlatok az előterjesztés 2. számú 

mellékletét képezik). A Képviselő-testület 216/2012. (VI.28.) sz. határozatával jóváhagyott Abony Város 

Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának értelmében a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárások 

előkészítésére, lefolytatására, eredményének megállapítására vonatkozó javaslattételre Közbeszerzési Ad-

Hoc Bizottságokat hoz létre. A bizottság tagjait és elnökét a Képviselő-testület választja. A bizottság 

munkáját az elnök irányítja. A bizottságot az elnök hívja össze. A bizottság tagjai díjazásban nem 

részesülnek - ez alól kivételt képez a megbízott önkormányzaton kívüli szakértő, akinek díjazását az 

elvégzendő feladat alapján a Képviselő-testület 50.000,- Ft-ban állapítja meg. A Fervia Kft. és a 

közbeszerzési cég megbízásán, túl a kivitelezés műszaki ellenőrzésére is szükséges szakember megbízása. 



Az árajánlatok bekérése folyamatban van, azok az előterjesztés elkészültéig nem érkeztek be, legkésőbb a 

Képviselő-testületi ülésen kerülnek kiosztásra. A közbeszerzési eljárás lebonyolításához elengedhetetlen 

műszaki tervdokumentáció elkészítésére, a közbeszerzés lefolytatásra, valamint a műszaki ellenőri 

feladatok ellátásra a Képviselő-testület - a 105/2014. (IV. 24.) sz. határozatának 1. pontjában foglalt 

döntését megerősítve a - Két torony kötvény 2013. évi CCXXX. számú törvény 67.§ (1) – (2) bekezdése 

alapján történt adósságkonszolidációt követően megmaradt betétállomány, mely a 2014. évi költségvetés 

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 730259/6 045120 5712 Egyéb építmények felújítása 

(utak) sorra kerül bevezetésre, és nyújt fedezetet a megbízási szerződések megkötésére. Javasolt, hogy 

kerüljön a táblázatba a Bodócs köz 600-ig a Hermann Ottó, Wesselényi és Török Ignác. A táblázatban 

szereplő a vonal alatt szereplő utcák sorrendje a következő: Kapisztrán utca, Béka utca Bicskei út vége és 

Gárdonyi Géza utca. 

 

A Képviselő-testület a táblázatban szereplő utcákat egyesével részletesen és technológiailag kielemezte és 

kialakított egy végleges sorrendet. Ez a táblázat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

rendelet elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

123/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat 

Az úthálózat minőségének javítására irányuló döntések meghozataláról  

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) foglaltak, valamint 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, továbbá a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1. számú mellékletét képező utcák 

burkolat felújítási munkálatainak elvégzése mellett dönt.  

 

2. Az úthálózat minőségének javítására irányuló közbeszerzési eljáráshoz és a kivitelezéshez 

szükséges tervek (engedélyes és kiviteli tervek hossz- és keresztszelvény, műszaki leírás, 

árazatlan, árazott költségvetés stb.) elkészítésével, valamint az úthálózat minőségének javítására 

irányuló kivitelezési munkálatok műszaki ellenőrzésével és feladatok elvégzésével a Fervia Kft. – 

Szathmáry Ferenc mérnök urat bízza meg. A megbízási díja 3.543.307,- Ft +Áfa, azaz 

4.500.000,- Ft, melynek fedezete a 2014. évi költségvetés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 

fenntartása 730259/6 045120 5712 Egyéb építmények felújítása (utak) soron biztosított. 

 

3. Az úthálózat minőségének javítására irányuló közbeszerzési feladatok teljes körű lefolytatásával a 

KÁR-MENTOR Bt. bízza meg. A megbízási díja 1.200.000 Ft +Áfa, azaz 1.524.000 Ft, melynek 

fedezete a 2014. évi költségvetés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 730259/6 

045120 5712 Egyéb építmények felújítása (utak) soron biztosított. 

 

4. A Képviselő-testület az úthálózat minőségének javítására irányuló közbeszerzési eljáráshoz 

kapcsolódó - bíráló bizottsági - feladatok ellátásával  

 

m e g b í z z a 



 

Tóth Róbert közbeszerzési szakértő 

 

Jánosi László Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezető 

Jászberényi Ferenc Abonyi Polgármesteri hivatal Gazdasági Osztályvezető 

Szathmáry Ferenc tervezőt, műszaki ellenőrt 

dr. Balogh Pál jegyző Abonyi Polgármesteri Hivatal Jegyző 

 

A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság elnökének  Tóth Róbert -t választja meg. 

 

5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési ajánlat tételi felhívásban 

szerepeltetni kívánja bírálati szempontként az alábbiakat: 

- a nyertes kivitelező által elvégzett útfelújításokra vonatkozó karbantartási feladatokra vállalt 

időtartamát 

-  amely kivitelező a 38 db utcán felül többlet négyzetmétert vállal az itatásos technológiából. 

 

 

6. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármestert a határozatnak megfelelő szerződések aláírására és a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Fervia Kft. – Szathmáry Ferenc 

 Ajánlattevők 

 

                  - - - 

 

15./ Napirendi pont tárgya: Az általános tartalék felhasználásáról 

 

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

az általános tartalékból működési célú felhasználását 130.000.000-Ft-ra biztosítani. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

rendelet elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 



 

124/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat 

Az általános tartalék felhasználásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

34.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi az általános tartalékból 

130.000.000-Ft működési célú felhasználását az önkormányzat működésének fenntartása 

céljából. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal készítsen előterjesztést az 

általános tartalék működési célú felhasználásának alakulásáról a Képviselő-testület 2014. 

szeptemberi munkaterv szerinti ülésére.  

 

 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 

Végrehajtásban közreműködik:    
Gazdasági Osztály 

 

A határozatról értesül: 

 1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 2. Dr. Balogh Pál jegyző 

 3. Kelemen Tibor János aljegyző 

 3. Gazdasági Osztály 

 4. Valamennyi osztályvezető 

 

                  - - - 

 

16./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató az óvodaköteles gyermekek óvodai beiratkozásáról 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat kiegészítést nem kívánt tenni. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

rendelet elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

125/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat 

Óvodai beiratkozásáról szóló tájékoztatóról 

 

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

évi CLXXXIX. 10 §-ában, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) d) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 

 



Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodaköteles gyermekek óvodai beiratkozásáról 

szóló tájékoztatót megismerte. 

 

Határidő: 2014/15. tanév 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

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. Abonyi Gyöngyszemek Óvoda 

7. Abonyi Pingvines Óvoda 

8. Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

 

                  - - - 

 

17./ Napirendi pont tárgya: Az óvodák szakmai feladatellátáshoz szükséges pedagógus 

álláshelyek valamint a nevelő munkát segítő alkalmazottak számának felülvizsgálatáról 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat kiegészítést nem kívánt tenni. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

rendelet elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

126/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat 

az óvodák szakmai feladatellátáshoz szükséges pedagógus álláshelyek valamint a nevelő munkát 

segítő alkalmazottak számának felülvizsgálatáról 

 

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

évi CLXXXIX. 10.§-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvényben foglaltakat az alábbi határozatot hozta:  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 1. napjától kezdődően határidő 

megjelölése nélkül hatályban tartja az óvodák 2013/2014. tanév szakmai feladatellátáshoz szükséges 

pedagógus álláshelyek számának meghatározásáról szóló 230/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi 

határozatot. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző 

Végrehajtásban közreműködik:  
Titkárság 

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. Abonyi Gyöngyszemek Óvoda 

7. Abonyi Pingvines Óvoda 

8. Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

 

                   - - - 

 

18./ Napirendi pont tárgya: Egészségnap szervezésére kötendő együttműködés 

 véleményezéséről  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat kiegészítést nem kívánt tenni. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy ő nem javasolja elfogadásra. Javasolta, hogy a soros következő 

Képviselő-testületi ülésre kerüljön kidolgozásra egy új előterjesztés. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

rendelet elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

127/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat 

Egészségnap szervezésére kötendő együttműködés véleményezése 

 

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

évi CLXXXIX. 10.§-ban biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a hivatalt, hogy Egészségnap szervezésére kötendő 

együttműködés véleményezéséről a soros következő Képviselő-testületi ülésre kerüljön kidolgozásra egy 

új előterjesztés. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző 

Végrehajtásban közreműködik:  
Titkárság 

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. Havas Ágnes az Armel Produkció és Sajtóiroda Nonprofit Kft. igazgatója 

 

 

       - - - 

 

 



19./ Napirendi pont tárgya: A Piac-Vásárcsarnok díjainak felülvizsgálatára és szabályozási    

    tervének módosításáról  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat kiegészítést nem kívánt tenni. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

rendelet elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

128/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat 

a Piac-Vásárcsarnok díjainak felülvizsgálatára 

 

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

évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

 

Abony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 300/2013. (XI. 28.) számú határozatát 

hatályon kívül helyezi, azzal, hogy a vásár és piactartás rendjéről szóló 16/2001. (XII.6.) számú 

rendeletben foglalt díjtételek felülvizsgálatára a 2015. évi költségvetést megalapozó 

díjfelülvizsgálat alkalmával tér vissza.  

 

Határidő:  a Képviselő-testület 2014. november havi munkaterv szerinti ülése 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Értesül:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 

- - - 

 

20./ Napirendi pont tárgya: Abokom Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának 

ismertetése és cégvezető prémiuma   

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 314/2013. (XI. 28) sz. Képviselő-testületi határozattal döntött Abony Város 

Önkormányzat Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadásáról. A határozat értelmében a 2014. 

májusi testületi ülés napirendi pontjaként szerepel az Abokom Nonprofit Kft. 2013. évi 

mérlegbeszámolójának ismertetése és a cégvezető prémiuma. A z-216/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-

testületi határozattal Gáspár Csabát az Abokom Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 2013. szeptember 

01. napjától 2016. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra bízta meg. Az ügyvezető igazgató megbízási 

szerződésébe beépítésre került a célfeladatok teljesítésének értékelése és a célprémium összegének ezzel 

arányos meghatározásáról az éves mérlegbeszámoló elfogadásával egyidejűleg határoz. Az ügyvezető 

igazgató részére évente célprémiumot állapít meg a Képviselő-testület, amelynek összege a kitűzött 

célfeladatok maradéktalan teljesítése esetén az ügyvezető éves bruttó jövedelmének 10%-ának megfelelő 

összeg. 

 



 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

rendelet elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

129/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat 

Abokom Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának ismertetése és a cégvezető prémiuma 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

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

alábbi határozatot hozza. 

 

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Abokom Nonprofit Kft. 2013. évi 

gazdálkodási helyzetéről szóló mérlegbeszámolóját: 

 

 

    151.202 e Ft főösszeggel, 

    -19.122 e Ft (veszteség) mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abokom Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 

részére célprémiumot nem állapít meg. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor János aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd 

 Abokom Nonprofit Kft. 

 

                - - - 

 

21./ Napirendi pont tárgya: ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízási szerződésének   

              módosításáról 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy Gáspár Csaba megbízási díja összegét bruttó 250.000.-

Ft/hó-ra módosítsa a testület. 

 

 



Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

rendelet elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

130/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat 

az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízási szerződésének módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Magyarország Alaptörvényének  32. cikk  

1.bekezdés e.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban biztosított jogkörben eljárva, figyelemmel a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 36. §-ban  és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény X. címében foglaltakra az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület Gáspár Csaba az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztség ellátására 

vonatkozó megbízásának időtartamát közös megegyezéssel 2013. szeptember 1. napjától 2014. 

december 31. napjáig terjedő időtartamra a megbízási díj összegét bruttó 250.000.-Ft/hó-ra 

módosítja. 

 

2. A képviselő- testület a 90/2014. (IV.24.) sz. határozat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Gáspár Csaba az Abokom Nonprofit Kft. 

ügyvezetője az 1. pontban megjelölt időponttól párhuzamosan ellássa – cégvezetői minőségben - a 

DAKÖV Kft. Abonyi Üzemigazgatóságának Igazgatói feladatait.” 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. sz. melléklete szerinti módosító 

megbízási szerződés és a határozat 2. sz. melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt megbízási 

szerződés aláírására.  

 

4. Készüljön előterjesztés a képviselő-testület 2014. júniusi munkaterv szerinti ülésére ABOKOM 

Nonprofit Kft. ügyvezetői állás pályázati kiírására vonatkozóan. 

 

Határidő: 2014. június 30. 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

  Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

  Dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor  aljegyző 

 Osztályvezetők 

 ABOKOM Nonprofit Kft. 2740 Abony, Kossuth L. tér 1 

 DAKÖV Kft. 2370 Dabas, Széchenyi u. 3 

Gáspár Csaba ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

 



  22./ Napirendi pont tárgya: Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának  

     megismeréséről 

 

Jánosi László: Részletesen ismertette az előterjesztést kiegészítést nem kívánt tenni. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

rendelet elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

                   

131/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat 

Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának megismeréséről 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben és a 

Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az Abonyi 

Városfejlesztő Kft. egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának 28. pontjában foglaltakat, az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. évi 

gazdálkodásának helyzetéről szóló mérlegbeszámolóját: 

 

4.130.000.- Ft. főösszeggel, 

-740.000.- Ft. mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

        - - - 

 

 

23./ Napirendi pont tárgya: Lejárt idejű határozatok 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 



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

rendelet elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

132/2014.(V.22.) 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: 

 

 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) 

 

 310/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Városfejlesztő Kft. megbízása, a 2014-2020 programozási időszakra   

vonatkozó energetikai pályázatok előkészítési tevékenységének ellátására  

 

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

főépítész feladatok megbízási szerződés alapján történő ellátására pályázat kiírásáról 

 

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

műsorszolgáltató megbízásáról a 2014. évre vonatkozóan  

 

 44/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat 

Az Abonyi Termálfürdő állapotáról szóló beszámolóra 

 

 Z-59/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat 

lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról 

 

 65/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat 

főépítész feladatok ellátására beérkezett pályázatok elbírálásáról és főépítész megbízásáról 

 

 74/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat 

A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által 

megítélt pályázatok megvalósításához kivitelező cégek megbízásáról (volt Ungár kúria – Abony, 

Szolnoki út 3.)  

 

 75/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat 

A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által 

megítélt pályázatok megvalósításához kivitelező cégek megbízásáról (volt Kostyán Andor kúria 

Vasút út 15.)  

 

 76/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat 

A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által 

megítélt pályázatok megvalósításához kivitelező cégek megbízásáról (Kostyán István kúria – 

Abonyi Lajos út 8.)  

 



 77/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat 

A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által 

megítélt pályázatok megvalósításához kivitelező cégek megbízásáról (volt Márton kúria Abony, 

Kálvin út 9.)  

 

 78/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat 

a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által 

megítélt pályázatok megvalósításához kivitelező cégek megbízásáról (Abony, Vasút út 16. sz. alatti 

Falumúzeum) 

 

 80/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat 

a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi ellátási szerződésének módosításáról 

 

 81/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat 

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás 

szabályainak meghatározásáról  

 

 83/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat 

a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek 2014. évi önkormányzati támogatásának 

pályázati kiírásáról 

 

 84/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat 

a sport célú tevékenységet végző sportszervezetek 2014. évi önkormányzati támogatásának 

pályázati kiírásáról 

 

 85/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat 

a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása társulási megállapodását érintő 

törvényességi felhívásról 

 

 

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

rendeli el az alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 

 67/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Napló szerkesztőbizottságával valamint kiadásának szabályzatával kapcsolatos döntések 

meghozataláról 

 

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

határozatok végrehajtására: 
 

 

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

Testvérvárosi kapcsolat kialakításának lehetőségéről egy kínai várossal 

Határidő: 2014. december 31. 

 

 38/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat 

Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely infrastrukturális 

fejlesztésére cégek megbízásáról valamint a 173/2013. (VI.27.) számú Képviselő-testületi 

határozat módosításáról 

Határidő: a pályázat elszámolása. 



 

 43/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat 

A Piac- Vásárcsarnok (Abony, Kossuth tér 5-7. 859/4 hrsz.) üzlethelyiségek bérleti díjának 

csökkentésére 

 

 63/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

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 nyílt ülésen nem volt, így Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármester asszony a nyílt ülést bezárta és zárt ülésen folytatta munkáját.  

 

 

 

K.m.f 

 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit               dr. Balogh Pál 

                         polgármester                      jegyző 

 


