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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendkívüli nyílt üléséről 

 

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

Kovács Rita, Dr. Magyar Gábor, Dr. Abonyi Viktor, Habony István, Dr. Egedy Zsolt  képviselők 

 

Képviselő-testület tagjai: 7 fő. 

 

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

Károly Településfejlesztési Osztályvezető, Jánosi László ügyvezető igazgató, Mádi Csaba Mikro-Voks 

kezelő, Fiala Barbara jegyzőkönyvvezető 

 

Állampolgári megjelenés: 0 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 napirendi pontokat. 

 

Napirend:          Előadó 
 

Nyílt ülés:  

 

1. Tanuszoda építéséhez együttműködési    Romhányiné dr. Balogh Edit 

szándék kinyilvánításáról     Polgármester 

 

Nyílt ülés 2. napirendi pontjaként felvételre javasolta „A kulturális tevékenységet végző társadalmi 

szervezetek 2014. évi önkormányzati támogatásának elbírálásáról” című napirendi pontot. 

 

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

 

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

napirendi pont felvételét elfogadta. 

 

  - - - 

 

1./ Napirendi pont tárgya: Tanuszoda építéséhez együttműködési szándék kinyilvánításáról 

 

 

Fekete Tibor megérkezett az ülésre. 

 

Dr. Magyar Gábor: Elmondta, hogy ez a beruházás teljesen ingyenes annyi, hogy az önkormányzatnak 

biztosítani kell egy ingatlannal hozzájárulnia és attól kezdve az üzemeltetés és kivitelezés kell 

meghatározni. A sürgősségre az adott indokot, hogy holnapi nap a határidő. Egy megfelelő kérelmet kell 

eljuttatni ehhez a bizonyos sportközponthoz és kormánymegbízotthoz és akkor van esélyünk. A Program 



keretében megvalósításra kerülő tanuszoda beruházója és építtetője az NSK. Az Önkormányzat együtt 

kíván működni az NSK-val a beruházás tervezése és megvalósítása során egy Részletes Együttműködési 

Megállapodás (amely nem megegyező a jelen feltételek alapján megköttetendő Együttműködési 

Megállapodással!) alapján. A beruházásra kijelölt ingatlan, amelyen a Városi Termálfürdő működik, az 

Önkormányzat tulajdonában áll. Abony város Önkormányzata a Program részeként az NSK-val tanuszoda 

beruházást tervez a fent jelzett ingatlanra. Az Önkormányzat elismeri, hogy a beruházás keretében 

létrejövő tanuszoda önálló ingatlanként a Magyar Állam tulajdonába és az NSK vagyonkezelésébe kerül. 

A tanuszoda beruházás kivitelezésére, a felszerelések költségeire a kiemelt sportlétesítmény 

fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos 

egyedi költségterveket készíthet és a végleges beruházási tervet elkészítheti a Kormányhatározat 6. 

pontjában foglaltak végrehajtásával. Az Önkormányzat együtt kíván működni a beruházás megvalósulása 

érdekében az NSK-val és a Kormányhatározat szerint létrejövő Munkacsoporttal. Az Önkormányzat 

kötelezettséget vállal a beruházás előkészítését és megvalósulását elősegítő és a beruházás céljával 

összhangban álló feladatok végrehajtásának támogatására és elősegítésére minden rendelkezésére álló 

eszközzel. Az Önkormányzat kijelöl a beruházással kapcsolatosan egy érdemi nyilatkozattételre jogosult 

kapcsolattartót, aki az NSK-val való kapcsolattartás mellett elősegíti, szervezi és koordinálja a vállalt 

kötelezettségteljesítéseket. Az önkormányzat vállalja, hogy a beruházás előkészítésével kapcsolatos vagy 

ahhoz szükséges, az NSK által kért adatokat, információkat és dokumentumokat az NSK rendelkezésére 

bocsátja, jogi és műszaki álláspontjának ismertetésével, véleménye kialakításával elősegíti a beruházás 

tervezését. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az NSK számára a beruházáshoz 

rendelkezésre álló ingatlan felméréshez a feltételeket biztosítja, illetve a kellő adatokat, dokumentumokat 

az NSK-nak rendelkezésre bocsát az ingatlan felméréséhez.  Az Önkormányzat segíti az NSK-t döntés-

előkészítő tanulmány, beruházási terv és tervezési program készítéséhez szükséges adatok, információk és 

dokumentumok rendelkezésre bocsátásával. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Egyetért azzal, hogy ebben kockázat nincs. Utána kérdezett, hogy miért nem tárgyalta 

hamarabb ezt a Képviselő-testület a válasz az volt, hogy a polgármesteri hivatal nem szerzett róla 

hamarabb tudomást.  

 

Fekete Tibor: Egy javaslatot szeretne tenni az ingatlan helyre és a vizes sportoknak is egy helyen kellene 

lennie és ha komolyan gondoljuk, hogy a Mikes tónál vízisíelést szeretnénk akkor cél szerű lenne az 

uszodát is oda építetni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A leeresztéshez a medencének a hely tökéletes, mert ott van egy vizes 

blokk. Ha ilyen helyre tesszük, de az iskoláktól távol van. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az 3305 helyrajzi számon felvett 5511 m
2
 

alapterületű, „kivett játszótér” megnevezésű, természetben az Abony Kálvin u. 8. szám alatti – a Városi 

Termálfürdővel szomszédos – ingatlanát javaslat elfogadásáról. 

 

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

javaslatot elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2071 helyrajzi számon felvett 6089 m
2
 

alapterületű, „kis focipálya” megnevezésű, természetben az Abony Vörösmarty Mihály utca és Fadrusz 

János utca sarkán található alatti ingatlan javaslat elfogadásáról. 



 

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

javaslatot elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Mikes tó melletti terület javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 4 igen és 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a 

javaslatot nem fogadta el. 

 

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

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 3 igen és 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 

javaslatot nem fogadta el. 

 

Dr. Abonyi Viktor kiment az ülésről. 

 

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

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

137/2014. (V.29.) számú Képviselő-testületi határozat  

Tanuszoda építéséhez együttműködési szándék kinyilvánításáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország a helyi önkormányzatairól szóló 

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

 

1. Abony város Képviselő-testülete felajánlja együttműködését annak érdekében, hogy Abony 

városában – a Kormány 1086/2014. (II.28.) Korm. határozatában rögzített program keretében – 

tanuszoda épüljön a Nemzeti Sportközpontok beruházásában, azzal, hogy a megépülő tanuszoda 

működtetéséhez az önkormányzat forrást biztosítani nem tud. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban rögzített tanuszoda megvalósításához  

 
 

a) elsődlegesen felajánlja kizárólagos tulajdonát képező, az abonyi ingatlan-nyilvántartásban 3305 

helyrajzi számon felvett 5511 m
2
 alapterületű, „kivett játszótér” megnevezésű, természetben az 

Abony Kálvin u. 8. szám alatti – a Városi Termálfürdővel szomszédos – ingatlanát. 

 

 

b) amennyiben az elsődlegesen felajánlott terület alkalmatlan tanuszoda építésére, abban az esetben a 

Képviselő-testület másodlagosan felajánlja az abonyi ingatlan-nyilvántartásban 2071 helyrajzi 

számon felvett 6089 m
2
 alapterületű, „kis focipálya” megnevezésű, természetben az Abony 

Vörösmarty Mihály utca és Fadrusz János utca sarkán található alatti ingatlanát. 
 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület jelen szándéknyilatkozatát 

továbbítva kezdeményezze Vígh László kormánybiztos úrnál, a Nemzeti Sportközpontok 

megbízott főigazgatójánál, hogy a hivatkozott kormányhatározatban rögzített tanuszoda-építési 

programba jelen határozat szerinti tanuszoda-beruházás felvételre kerüljön. 

 



 

4. A Képviselő-testület kapcsolattartónak felkéri az Abonyi Városfejlesztő Kft-t. 

 

       - - - 

 

Dr. Balogh Pál: Javasolta, hogy a Polgármesteri hivatalt, vizsgálja meg, hogy a 137/2014. számú 

határozat végrehajtása a hatályos településrendezési terv és a helyi építési szabályzat tükrében lehetséges-

e? Amennyiben nem, úgy kerüljön az előterjesztés a hivatkozott településrendezési eszközök módosítása 

irányának vonatkozásában. 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

138/2014. (V.29.) számú Képviselő-testületi határozat  

137/2014. számú határozat végrehajtása 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország a helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. 1. bek. biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármesteri hivatalt, vizsgálja meg, hogy a 

137/2014. számú határozat végrehajtása a hatályos településrendezési terv és a helyi építési szabályzat 

tükrében lehetséges-e? Amennyiben nem, úgy kerüljön az előterjesztés a hivatkozott 

településrendezési eszközök módosítása irányának vonatkozásában. 

 

       - - - 

 

2./ Napirendi pont tárgya: A kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek 2014. 

            évi önkormányzati támogatásának elbírálásáról 

 

Habony István: Elmondta, hogy a kulturális tevékenységet végző civil szervezetek támogatására 

előirányzott összegből fel nem használt 2.470.600.-Ft egyes  sporttevékenységet végző sportszervezetek 

támogatására javasolja átcsoportosítani. Az összeget az alábbiak szerint javasolja felosztani: Montágh 

DSE: 200 000.-Ft, Somogyi DSE: 600 000.-Ft, Gyulai DSE: 550.000.-Ft, Abonyi Kézilabda Klub: 

1 120 600.-Ft 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

139/2014. (V.29.) számú Képviselő-testületi határozat  

A Pénzügyi Bizottság kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek, és a 

sporttevékenységet végző sportszervezetek 2014. évi önkormányzati támogatására vonatkozó 



átruházott hatáskörben hozott döntéséről szóló jelentés tudomásul vételéről és a maradványösszeg 

felhasználásáról 

 

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

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

 

1. A Képviselő-testület a Pénzügyi bizottságnak a kulturális tevékenységet végző társadalmi 

szervezetek 2014. évi önkormányzati támogatásának elbírálásáról és a sporttevékenységet végző 

sportszervezetek 2014. évi önkormányzati támogatására vonatkozó átruházott hatáskörben hozott 

Z-111/2014. (V.29.) és Z-111/2014. (V.29.) sz. határozatairól szóló jelentést tudomásul veszi. 

 

2. A Képviselő-testület a kulturális tevékenységet végző civil szervezetek támogatására előirányzott 

összegből fel nem használt 2.470.600.-Ft egyes  sporttevékenységet végző sportszervezetek 

támogatására csoportosítja át az alábbiak szerint: 

 

- Montágh DSE: 200 000.-Ft 

- Somogyi DSE: 600 000.-Ft 

- Gyulai DSE: 550.000.-Ft 

 - Abonyi Kézilabda Klub: 1 120 600.-Ft 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 2. pontban rögzítettek 

szerinti támogatási szerződések megkötésére. 

 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:    
Gazdasági Osztály 

 

 

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

módosításában a 2. pontban foglalt döntését szerepeltesse. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző 

Végrehajtásban közreműködik:   
Gazdasági Osztály 

Értesül: 

Montágh DSE 

Somogyi DSE 

Gyulai DSE 

Abonyi Kézilabda Klub 

 

  - - - 

 

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

polgármester a  ülést bezárta.  

K.m.f 

Romhányiné dr. Balogh Edit               Dr. Balogh Pál 

                         polgármester                       jegyző 



 


