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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-i rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester, dr. 

Lencse Gréta, dr. Balangó László, Fehér Endre, Szökrön László, Pető Istvánné, Mészáros Lászlóné, 

Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István képviselők 

 

Képviselő-testület tagjai: 9 fő. 

 

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

a Településfejlesztési Osztály osztályvezetője, Nász Péter ügyintéző - Településfejlesztési Osztály, Vincze 

István ügyintéző - Településfejlesztési Osztály, dr. Tömböl Klára Loretta titkársági ügyintéző, Mádi Csaba 

Mikro-Voks kezelő, Csajbók Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívottként jelen volt: Gáspár Csaba, az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Farkas Zsolt 

főépítész, Szathmáry Ferenc - Fervia Kft., Szabó Péter – Vértes-Út Kft., Dr. Terbe-Szabó Csilla 

hivatalvezető – Ceglédi Járási Hivatal  

 

 

Állampolgári megjelenés: 2 fő 

 

- - - 

 

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

hogy a Képviselő-testületi ülés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2007. 

(VI.29.) számú rendelet értelmében került összehívásra. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 fővel 

határozatképes, az ülést megnyitotta. 

 

Ismertette a Képviselő-testületi ülés napirendjét.  

 

Napirend:          Előterjesztő: 

 

Zárt ülés 

 

1. Az „Abony Város szennyvíztisztító telepének további   Tóth Róbert 

rekonstrukciós munkáinak megvalósítása” tárgyú    közbeszerzési szakértő 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

 

Nyílt ülés  

 

1. Tájékoztató a „Belterület utcák burkolat-felújítási   Romhányiné dr. Balogh Edit 

 munkálatai 2014. évben” megnevezésű munkálatokról  polgármester 

         Kölber György 

         igazságügyi szakértő 

 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának módja Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármester 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének  dr. Balogh Pál 

 Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási  jegyző 

 közszolgáltatásról szóló 36/2013. (XII.16.) számú  

önkormányzati rendelet módosítása 
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4. A helyi közfoglalkoztatási feladatok ellátásának    Romhányiné dr. Balogh Edit 

ABOKOM Kft. részére történő átadása    polgármester 

 

5. Abony Város Önkormányzat és Abony Város Roma  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési  polgármester 

Megállapodás felülvizsgálata 

 

 

6. Abony Város 92/2013. (IV. 25.) sz. Képviselő-testületi   Farkas Zsolt 

határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervének   főépítész 

módosításáról a belterület 3671/6. hrsz. alatti földrészlet 

 Gksz – gazdasági kereskedelmi-szolgáltató területté  

minősítése 

 

7. Az egyes építési tárgyú önkormányzati rendeletek    dr. Balogh Pál 

módosítása        jegyző 

 

8. A növények telekhatárhoz mért legkisebb telepítési   dr. Balogh Pál 

távolságáról szóló önkormányzati rendelet     jegyző 

megalkotása (II. forduló) 

 

9. Abony Város Önkormányzat 2015. évi Belsőellenőrzési   dr. Balogh Pál 

Tervének jóváhagyása      jegyző 

 

10. Egyes adóügyi rendeletek hatálybalépési időpontjának  dr. Balogh Pál 

módosításáról        jegyző 

 

11. A települési adóról szóló rendelet megalkotása   Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármester 

 

12. Abony Város Önkormányzatának szervezeti és működési  dr. Balogh Pál  

 szabályzatáról szóló rendelet megalkotása    jegyző 

         Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármester 

 

13. Lejárt határidejű határozatok      Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármester 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testületet, szavazzanak a napirend elfogadásáról.  

 

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

napirendet elfogadta.  

 

- - - 

 

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

 

A zárt ülést követően a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma változatlanul 9 fő.  

 

- - -  
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Tisztelettel köszöntötte az ülésen megjelent Dr. Terbe-Szabó Csilla járási 

hivatalvezető asszonyt. 

 

Elmondta, Mészáros László jelezte késését, Dr. Egedy Zsolt és Mészáros Lászlóné nem.  

 

Napirend előtti hozzászólások: 

 

dr. Balangó László: Az előző Képviselő-testületi ülésen felmerült, hogy hány háztartásba jut el a televíziós 

közvetítés, tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy ez a szám 2550. Kérte a Képviselő-testület tagjaitól, 

hogy tartsák be a szabott és nem szabott időkorlátokat. Kérdezte, hogy a piac-vásárcsarnok kötbérezésével 

kapcsolatos határozatot miért zárt ülésen tárgyalták? Elmondta, hogy Varga István sokszoros válogatott 

kézilabdázó elhunyt, a temetése pénteken 13 órakor lesz. A két ülés közötti szünetben a Művelődési Házban 

berendezett emléktár előtt fognak gyertyát gyújtani emlékére.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte, egy perces néma felállással tisztelegjenek Varga István emléke előtt.  

 

Fehér Endre: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Megyei Sportkarácsony rendezvényén a Somogyi 

Imre Általános Iskola 3. helyezést ért el. Elmondta továbbá, hogy a jövőben gyakran felmerülhet érintettsége 

a Diák Sportkör ügyeinek tárgyalása során, mivel Tajthiné Fehér Erzsébet, a sportkör vezetője a testvére.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Abony Város Önkormányzata nevében gratulációját fejezte ki az elért 

eredményhez.  

 

Dévainé Kazinczy Sára: Ismertette a körzetében bejárt utakkal, útépítésekkel kapcsolatos észrevételeit. 

Kérte Fiala Károly osztályvezető úr segítségét a Kapisztrán János u. vízelvezetésével kapcsolatosan, 

valamint a Baross G. utcán a halszálkánál található csatornafedéllel kapcsolatban.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, mikor kapnak érdemi tájékoztatást a romos épületekkel kapcsolatban, valamint 

az eljárásrendről? Tudomása szerint az Önkormányzat összegyűjtötte ezen ingatlanokat és eljuttatta a listát a 

Járáshoz.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Kérte, hogy a vasútállomáson, illetve az előtte lévő területen a levelek 

eltakarításához nyújtson segítséget az Önkormányzat.  

 

dr. Balogh Pál: Válaszul dr.Balangó László kérdésére ismertette az Mötv. 46. § (2) c) pontját, amely 

lehetőséget biztosított a zárt ülés tartására az adott tárgyban, Dr. Egedy Zsolt képviselő úr kérdésére 

válaszolva elmondta, hogy a közterület-felügyelet felmérte a városban található romos épületeket és a 

kezdeményezte a az építéshatóság – hatáskörtől függően Cegléd Város Jegyzője, illetve a Járási Építésügyi 

Hivatal – intézkedését. Tudomása szerint az érintett hatóságok helyszíni szemlét tartottak és megindították a 

hatáskörükbe tartozó eljárásokat. Az egyes ingatlanok vonatkozásában az eljárások állásáról csak az érintett 

hatóságok tájékoztatásának bekérését követően tud választ adni. 

 

 

- - - 

 

1. Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a „Belterület utcák burkolat-felújítási munkálatai 

2014. évben” megnevezésű munkálatokról 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte Szathmáry Ferenc műszaki ellenőr urat és Szabó Pétert, aki a 

konzorcium felelős műszaki vezetőjeként van jelen. Elmondta, Képviselő-testületi döntés volt, hogy 

kérjenek fel egy igazságügyi szakértőt, aki az eddig elvégzett munkákról készít szakértői véleményt. Az 

elkészült anyag megküldésre került a Képviselő-testület tagjainak. Kölber úr jelezte, hogy a Képviselő-

testületi ülésen egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni. Ismertette a Képviselő-testület részére 
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kiosztásra került táblázat tartalmát. Elmondta, a táblázat az 1. számla kifizetését alátámasztó teljesítés 

igazolás mellékleteként a mennyiségi kimutatást, valamint a 2. részszámla benyújtásához szükséges, eddigi 

jelen állásnak az összefoglalóját tartalmazza. A táblázatból kitűnik, hogy az első részszámla benyújtásához a 

teljesítés határidőre, túlteljesítve elkészült, a 2. részszámla benyújtásához pedig jelenleg 73 %-osan áll a 

munka.  

 

dr. Balangó László: Véleménye szerint az előző Képviselő-testület döntései most rajtuk csattannak. A 

lakosok joggal állítják meg a képviselőket, és számon kérik, miért tesznek a vízzel teli gödrökbe mart 

aszfaltot. Nem szakemberek, de jelzik, hogy már most tönkre megy a leterített aszfalt. Elmondta továbbá, 

hogy Fiala Károly osztályvezető úrnak jelezte a problémáit, lefényképezték az érintett részeket, megígérték, 

hogy ki fogják javítani. Nem volt idő áttanulmányizni az elkészült jelentést, de talált benne pár 

kifogásolható mondatot. A lakosság megnyugtatásaként elmondta, a képviselők azon lesznek, hogy minden 

jogszerűen történjen meg, ellenkező esetben pedig a felelősségre vonás mindenféleképpen történjen meg.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A független igazságügyi szakértői anyag időben elkészült, megküldésre 

került a képviselők részére, illetve feltöltésre került a TTT rendszerbe. Részleteket ismertetett a szakértői 

anyagból.  

 

Szathmáry Ferenc: Ismertette a kátyúzási eljárás menetét. Elmondta, tavasszal kerül sor a felületi kezelésre 

és a végleges lezárásra. A tél folyamán a mart aszfalton a forgalom is tömöríteni fog, jelenleg ez egy nem 

összeállt aszfalt felület.  

 

Fehér Endre elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 10 fő.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Nem értett egyet azzal, hogy az előző Képviselő-testület döntése a mostani testületen 

csattan. Az előző testület célja az volt, hogy a szakma legjobb tudása szerint készüljenek el az utak, a város 

polgárainak legnagyobb megelégedésére, a legköltséghatékonyabb módon. A elmúlt időszakban tett 

hozzászólások alapján azt lehet megfogalmazni, hogy a képviselők többségének gondolatában ez a hármas 

elv sérült. Pozitív volt az érzése, amikor arról döntöttek, hogy egy igazságügyi szakértőt felkérnek, azonban 

az anyag áttanulmányozása után az a véleménye, hogy az egy szakmában dolgozó emberek nem fogják 

egymást sarokba állítani. Ismertette az új utakon hóekézés során esetlegesen felmerülő problémákat. 

Kérdezte, hogy azok az utak, amelyek jelenleg mart aszfaltot kaptak, műszakilag ez azt jelenti-e, hogy ez 

egy kiegyenlítő réteg? 

 

Szabó Péter: Igen. A hótoló és más okozta károkat kijavítják a saját költségükre tavasszal.  

 

Habony István: Véleménye szerint hatalmas a beruházás, ezért jogos, hogy a Képviselő-testület, a lakosság 

szkeptikus. A megállapodásban benne van, hogy munkaidőn túli munkához a megrendelő jóváhagyása 

szükséges. A munkások szakadó esőben is dolgoztak. Elmondta, végigjárta a körzetében az utakat, nincs 

megelégedve. Már most kátyúsak az új utak. elmondta, továbbá, egyetért Dr. Egedy Zsolttal abban, hogy a 

szakma összetart. Arról volt szó, hogy megcsinálják a Mátyás király utat. Úgy rossz, ahogy van. A 

kátyúkból az aszfaltot tavasszal a gyerekek ki fogják rugdosni, nemhogy az autók. Sajnálatos, hogy a Vértes 

Út kapta a munkát, sajnálja, hogy ilyen munkát végeztek. Kérte, tegyenek meg mindent, hogy az elrontott 

munkát helyrehozzák és az Önkormányzat bizalmát a későbbiekben is élvezzék.  

 

Szabó Péter: Elmondta, a szakvélemény elkészítésének ideje alatt nem tartózkodott a városban, annak 

tartalmát sem ismeri, ma kapta meg. Elmondta továbbá, nem először dolgoztak Abonyban. A jelenlegi 

állapot egy köztes állapot, az elkészült utak mellé nyugodtan oda meri tenni a nevét. Nem az a cég érdeke, 

hogy az elkészülést követően garanciálisan ki kelljen javítania az utakat.  

 

dr. Balangó László: A Képviselő-testületnek nem ált szándékában megbántani Szabó urat, nem értenek 

műszakilag hozzá.  
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Fehér Endre visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 11 fő.  

 

A rendszerváltás óta rossz utak épültek, jogos az emberek félelme.  

 

Szabó Péter: Tájékoztatásul elmondta, a helyi újságban le lett adva a telefonszáma, senki nem kereste meg 

problémájával.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, nem vonta kétségbe Szathmáry úr munkáját soha. Megköszönte, hogy a 

mai nap folyamán kiment a Bodócs közbe. Számára megnyugtató, hogy a 3 év garancia az utak végleges 

elkészültétől indul.  

 

Mészáros Lászlóné: Elhangzott egy olyan kijelentés, hogy a cég az út minőségéhez adja a nevét. Ha 

történik egy kerékpáros baleset, vagy egy autós megrongálódás, ahhoz is adják a nevüket? Ismertette az 

elkészült utakkal kapcsolatos negatív tapasztalatait.  

 

Szabó Péter: A Mátyás király úttal kapcsolatban elmondta, hogy nincs az útnak alapja, hálósan az egész út 

össze van szakadva. 1,5-2 cm aszfalt van az úton. Szerkezetcsere esetében 60 cm mélyen szedték ki a sarat.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Az utak nincsenek befejezve, nincsenek kifizetve, ez egy köztes állapot. 

Kapott a lakosság egy járható felületet téli időszakra.  

 

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

arról szól, hogy a Képviselő-testület a tájékoztatót megismerte.  

 

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

módosított határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

275/2014.(XII.15.) számú képviselő-testületi határozat 

a „Belterület utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014. évben” megnevezésű munkálatokról  

 

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

CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza:  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatatót megismerte. 

 

Határidő: 2014. december 31.  

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  

A végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési osztály  

Értesülnek: Romhányiné dr. Balogh Edit  

Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester  

dr. Balogh Pál jegyző  

Kelemen Tibor János aljegyző  

Valamennyi osztályvezető  

Fervia Kft  

Abony 2014 PV Konzorcium  

ÚTDOKTOR KFT. 

 

- - - 
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2. Napirendi pont tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának módja 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte Gáspár Csabát, az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető 

igazgatóját. Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, a közbeszerzési eljárás eredménytelen 

lett, a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól kérték a szolgáltató kijelölését. Megérkezett a kijelölési határozat, 

amely szerint az NHSZ Szolnok Zrt. került kijelölésre. Az átadáshoz tartozik egy megállapodási szerződés. 

A Bizottságok javasolták, kerüljön be az 1.7. pontba, hogy helyben is legyen ügyfélszolgálati iroda. Kérte 

Gáspár Csabát, tájékoztassa a Képviselő-testületet az egyeztetésről, valamint a hulladékgyűjtő edényzetek 

leadásáról, átvételéről.  

 

Gáspár Csaba: Elmondta, az egyeztetés abba a fázisában van, hogy a telefonos egyeztetést követően a 

héten kerül sor egy személyes egyeztetésre, ahol a Bizottságok által meghatározott pontokról tényszerűen 

meg fognak állapodni. az ügyfélszolgálattal kapcsolatban telefonon azt az előzetes információt kapta, hogy 

nem lehetetlen a dolog. Az egyeztetést követően tájékoztatni fogja a Képviselő-testületet.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a módosított határozati javaslatot.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Ismertette az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslatát. Elmondta, javasolja továbbá 

azt, hogy a Képviselő-testület határozzon arról, hogy az ABOKOM Nonprofit Kft-t bízzák meg a zöld 

hulladék elszállításának kidolgozásával.  

 

Habony István: Kérdezte, hogy jól értelmezi-e azt, hogy január 1-től májusig nem szállítják el a szelektív 

hulladékot és sziget sem lesz? Addig bele lehet tenni a kukába a szelektív hulladékot?  

 

Mészáros László János megérkezett az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 12 

fő.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Bele lehet tenni, eddig is sokan beletették. Májusig nincs más megoldás.  

 

dr. Balangó László: Kérdezte, mennyi behajthatatlan követelése van az ABOKOM-nak ebből a 

tevékenységből? A szolnoki cég mit kezd a kintlévőséggel?  

 

Gáspár Csaba: 75-80 millió Ft, amit adók módjára történő behajtással hajtanak be, egy kollégájuk heti 8 

órában csak azzal foglalkozik, hogy a behajtási feladatokat ellátó NAV részére a hátralékok lejelentését 

elvégezze.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A szemétdíj megfizetésére az NHSZ postai úton egyszerre  3 havi számlát 

küld ki az ingatlantulajdonosok részére, amelyet  egyes számlákon feltüntetett esedékesség időpontjában . 

azaz havonta egyet-egyet - kell majd befizetni.. Az ABOKOM a szerződéses állomány átadásán túl, csak 

néhány feladatot vállal megállapodás alapján, más kapcsolata  nincs a közszolgáltatási feladatokat ellátására 

kijelölt szolnoki céggel.  

 

Habony István: Mivel a technikára nem tart igényt a szolnoki cég, a Pénzügyi Bizottság javasolta bérbe 

adni.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A hasznosításra vonatkozó előterjesztés januárban kerül a Képviselő-testület 

elé, nem ennek az előterjesztésnek a része. 6 dolgozót vesz fel a cég, nem kívánja az autókat átvenni, bérbe 

venni.  

 

Habony István elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 11 fő.  

 

Mészáros Lászlóné: Kérdezte, mi lesz a 6 dolgozóval? 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Munkalehetőséget kínáltak nekik, nem áthelyezést. Összegezte a módosító 

javaslatokat, amely szerint a megállapodásba kerüljön beépítésre, hogy a lakosok által megvásárolt 60 literes 

kuka a saját tulajdonuk, valamint Abonyban heti egy alkalommal ügyfélszolgálatot működtet a szolgáltató. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosítások elfogadásáról.  

 

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

módosításokat egyhangúlag elfogadta. 

 

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

kiegészül azzal a ponttal, hogy az ABOKOM Nonprofit Kft. mérje fel a zöld hulladék begyűjtésének, 

tárolásának és komposztálásának lehetőségét, valamint hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek január 1-

jétől felszámolásra kerülnek.  

 

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

módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

276/2014.(XII.15.) számú képviselő-testületi határozat 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának módjáról 

 

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

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 19. pontjában rögzített feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. 

évi CLXXXV. törvény 33. §-a alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás Abony közigazgatási területén történő ideiglenes ellátására közérdekű 

szolgáltatóként az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t kijelölő 236-29/2014/PMKIIF. 

számú határozatát tudomásul veszi.  

 

2. A Képviselő-testület az Önkormányzat és a kijelölt közszolgáltató között, a közszolgáltatás 

ideiglenes ellátásával kapcsolatos - jelen határozat mellékletét képező - megállapodást jóváhagyja 

és felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 

3. A Képviselő-testület felkéri az Abokom Nonprofit Kft-t, hogy 2014. december 31-ig a szelektív 

hulladékgyűjtő szigeteket számolja fel, és a hulladékgyűjtő edényzeteket szállítsa be a Tamási Á. út 2. 

szám alatti telephelyére. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri az Abokom Nonprofit Kft-t, hogy mérje fel a zöldhulladék 

begyűjtésének és komposztálásának lehetőségét.  

 

Határidő:  3. pont vonatkozásában: azonnal 

       4. pont vonatkozásában : 2015. március 31. 

Felelős:  Gáspár Csaba 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Abokom Nonprofit Kft. 

 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester 
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 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor János aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 NHSZ Szolnok Kft. 

 Abokom Nonprofit Kft. 

 ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd 

 

- - - 

 

 

3. Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Abony 

város területén végzett hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 36/2013. (XII.16.) számú 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte dr. Balogh Pál jegyző urat az előterjesztés ismertetésére.  

 

dr. Balogh Pál: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, a kijelölő határozat nyomán 

szükségessé vált a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szabályozó rendelet módosítása. A 

megküldött anyaghoz képest további módosításokat eszközöltek, amelyek a TTT rendszerben feltöltésre 

kerültek, illetve kiosztásra kerültek már a Bizottsági üléseken. A kiküldés alkalmával még nem volt 

tisztázott a számlázás módja, ez a rendelet 23. § (1) bekezdését érinti. Tekintettel arra, hogy sem a 

közszolgáltató kijelölő határozata, sem az ABOKOM Nonprofit Kft. gyakorlata már nem tartalmazza a zöld 

hulladék begyűjtését és kezelését, ezért a rendeletből az erre vonatkozó szakaszokat kiemelni javasolják.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság támogatta a rendelet 

módosítását.  

 

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

 

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

módosító rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Abony Város területén végzett 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 36/2013. (XII. 16.) számú önkormányzati rendeletének 

módosításáról  

 

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

d) pontjában, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39.§ (2) és (5) bekezdésében, 

valamint a 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 2. § helyébe az alábbi rendelkezés 

lép:  

 

„A közszolgáltatás végzésére kizárólag az NHSZ. Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: 

Közszolgáltató) jogosult.” 
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2.§ 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) Az ingatlantulajdonos a teljesített közszolgáltatás alapján az alábbiak szerint fizet: 

 A Szolgáltató negyedévente a tárgynegyedév vonatkozásában 3 számlát állít ki havi bontásban az 

ingatlantulajdonosok/használók felé, oly módon, hogy a számlákon a fizetési határidő a szolgáltatás 

teljesítését követő hónap 30. napja. A díjbeszedés készpénz átutalási megbízással (sárga csekk), vagy 

csoportos beszedéssel történhet. „ 

 

 

3.§ 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 23. § (3) bekezdése helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 

 

„ (3) A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot 

érvényesíthet a Ptk. 6:48.§ (késedelmi kamat) (2) bekezdése alapján.” 

 

 

4.§ 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 26. § (5) bekezdése helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 

 

„(5) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 20 órától 

helyezheti ki közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.”  

 

 

5.§ 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 26. § (7) bekezdése helyébe az 

alábbi rendelkezés lép:  

 

„(7) Az ingatlantulajdonos – a közszolgáltatás körébe tartozó – települési hulladékát kizárólag a 

Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben helyezi el.” 

 

 

6.§ 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 26. § (8) bekezdése helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 

 

„(8) Az ingatlantulajdonos a hulladékot a gyűjtőedényben, úgy helyezi el, hogy az, az edény 

mozgatásakor, valamint a gyűjtőedény ürítésekor ne szóródjon, továbbá a gépi ürítést ne akadályozza. 

Az ingatlantulajdonos a hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelét a közterület 

szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban tartja.” 

 

 

7.§ 
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A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 32. § helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: 

 

„32. § Ha Abony Város Önkormányzat tulajdonában álló közterületen elhagyott, vagy azon 

ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék 

elszállítására és kezelésére vonatkozó Ht. szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék 

elszállításáról és kezeléséről a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződés keretein kívül 

gondoskodik.”  

 

 

8.§ 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete 1. pontja helyébe 

az alábbi rendelkezés lép: 

 

„1. NHSZ Szolnok azonosító (meglévő ügyfél esetén)” 

 

 

Záró rendelkezés 

 

 

9.§ 

 

(1) E rendelet  2015. január 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Abony Város területén 

végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 36/2013. (XII.16.) számú önkormányzati 

rendelet 5. § (3) bekezdése, 6. § (h) és (f) pontja, 12. § (3) bekezdése, a 27. § (1) b.) pontja és a 30. §- 

a. 

 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-i rendkívüli ülésén. 

 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit   dr. Balogh Pál 

         polgármester                                                jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2014. december 16. 

 

 

       dr. Balogh Pál 

       jegyző 

  

 

 

- - - 
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4. Napirendi pont tárgya: A helyi közfoglalkoztatási feladatok ellátásának ABOKOM 

Kft. részére történő átadása 

 

Habony István visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 12 fő.  

 

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

megtárgyalták az előterjesztést. Kimutatásra került az előterjesztés egy mellékletében, hogy a város 

üzemeltetéshez minimum mennyi költség szükséges a tervezésben. Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

javasolta, hogy ne a teljes városüzemeltetés összege kerüljön betervezésre, így a határozati javaslatban a 

közmunkára önerőként konkrétan 15 millió Ft+Áfa tervezése javasolt.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérte polgármester asszonyt, hogy az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsági határozatnak 

megfelelően tegye fel szavazásra a módosító javaslatot.  

 

Dr. Balangó László: Ha az ABOKOM-ot érintő feladatok kiüresedése nem áll meg, mi lesz a 

közmunkaprogrammal? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem tudja a Hivatal ezt a feladatot a továbbiakban ellátni, immár 8. éve tart 

a közmunka program, egyre nagyobb létszámmal, a kormány szándéka szerint a segélyt is fel fogja teljes 

egészében váltani a közmunka programban való foglalkoztatás.  

 

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

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 5 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

módosított határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

277/2014.(XII.15.) számú képviselő-testületi határozat 

A helyi közfoglalkoztatási feladatok ellátásának továbbá az ehhez kapcsolódó 1 státusznak, bér és 

járulékainak az  ABOKOM Kft. részére történő átadására 

 

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

CLXXXIX. törvényben és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvényben foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület 2015. január 01. napjától a helyi közfoglalkoztatási feladatok ellátását átadja 

az ABOKOM Nonprofit Kft. részére.  

2. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és Gáspár Csaba ügyvezetőt a határozat 1. sz. 

melléklete szerinti megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

         Gáspár Csaba ügyvezető 

Határidő: 2014. december 31. 

 

Végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési Osztály 

       ABOKOM Nonprofit Kft. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pont szerinti feladatellátáshoz szükséges forrás 

15.000 e Ft + Áfa összegben a 2015. évi költségvetésbe kerüljön betervezésre. 

Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző 

Határidő : értelemszerűen 

Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági  Osztály 

        



13 
 

4. A közfoglalkozatás keretében átadásra kerülő gépek, eszközök, anyagok átadására a határozat 3. 

sz. melléklete szerinti tartalommal 2015. április 01. napjától kerül sor. 

 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

             Dr. Balogh Pál jegyző 

Végrehajtásban közreműködik:     Gáspár Csaba ügyvezető 

                   Gazdasági Osztály 

 

Határidő: 2015. március 31. 

 

 

5. A képviselő-testület a Báthori út 2. sz. alatti ingatlanban lévő közfoglalkozatási irodát az 

ABOKOM Kft. ingyenes használatába adja 2015. április 01.napjától. 

 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:     Gazdasági Osztály 

                     Településfejlesztési Osztály 

Határidő: 2014.december 31. 

 

6. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a közfoglalkoztatás szervezői feladatokat ellátó 

köztisztviselő 2015. április 1. napjával munkáltatói jogutódlással az ABOKOM Nonprofit Kft. 

állományába kerüljön, melynek fedezete a jelen határozat 3. pontja szerint időarányosan kerül 

biztosításra. 

7. A Képviselő-testület az Abonyi polgármesteri hivatal köztisztviselői létszámát 2015. április 01. 

napjától 34 főben állapítja meg. 

8. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt és az ügyvezetőt a 6. pontból fakadó munkáltatói 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző 

         Gáspár Csaba ügyvezető 

Végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

       ABOKOM Nonprofit Kft. 

Határidő: 2015. március 31. 

 

9. A fenti döntésből eredően az ABOKOM Kft. és Abony Város Önkormányzata közötti keret 

megállapodás módosításáról a 2015. januári testületi ülésre készüljön előterjesztés. 

 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 Végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési Osztály 

                         ABOKOM Kft.             

 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester 

3. Dr. Balogh Pál jegyző 

4. Kelemen Tibor aljegyző 

5. Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

6. Gazdasági Osztály 

7.  Titkárság 

8. ABOKOM Kft. 
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9. Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége  

Cegléd, Dózsa Gy. út 1. 

 

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

- - - 

 

5. Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat és Abony Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési 

Megállapodás felülvizsgálata 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte dr. Balogh Pál jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

dr. Balogh Pál: Elmondta, a nemzetiségi törvény rögzíti, hogy milyen sarokpontok mentén köteles 

együttműködni a két önkormányzat, melyek a települési önkormányzat feladatai a nemzetiségi 

önkormányzat működésének támogatása kapcsán. Ezeket a szabályokat emelték át az együttműködési 

megállapodásba,. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem kívánja a hatályos megállapodás k módosítását, 

és hasonló javaslattal élnek a települési önkormányzat Képviselő-testülete felé is.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

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

Megállapodás elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

278/2014.(XII.15.) számú képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat és Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 

Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata 

 

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

CLXXXIX. törvény 10. §-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvényt, valamint az Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatában foglaltakat, továbbá figyelemmel a képviselő-testület és szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendelet 44. § (6) bekezdésére, illetve 10. számú 

mellékletére, az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város Önkormányzata és  

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött megállapodást felülvizsgálta, és a 

határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

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

polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására, továbbá az abból fakadó intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  
Titkárság 

A határozatról értesül:  
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  

Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester 
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Dr. Balogh Pál jegyző 

Kelemen Tibor aljegyző 

Raffai László RNÖ elnöke 

Valamennyi Osztályvezető 

 

- - - 

 

6. Napirendi pont tárgya: Abony Város 92/2013. (IV. 25.) sz. Képviselő-testületi 

határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervének 

módosításáról a belterület 3671/6. hrsz. alatti földrészlet 

Gksz – gazdasági kereskedelmi-szolgáltató területté 

minősítése 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte Farkas Zsolt főépítész urat. Röviden ismertette az előterjesztés 

tartalmát. Kérdezte jegyző urat, van-e kiegészíteni valója az előterjesztéshez? 

 

dr. Balogh Pál: Elmondta, nincs kiegészítenivalója.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő képviselő-testületi tagok száma 11 fő.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

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

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 4 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

279/2014.(XII.15.) számú képviselő-testületi határozat 

Abony Város 92/2013. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti 

tervének módosításáról a belterület 3671/6. hrsz. alatti földrészlet Gksz – gazdasági kereskedelmi-

szolgáltató területté minősítésére 
 

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

évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított jogkörében 

eljárva, figyelembe véve a többször módosított az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 

évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6. § (1) bekezdésében a településfejlesztési és 

településrendezési feladatairól szóló kötelezettségeit és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet), továbbá a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelettel közzétett Országos Településrendezési és 

Építési Követelmények 2. § (1) bekezdésében foglaltak előírásait, az alábbi határozatot hozza: 

 
1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 92/2013. (IV. 25.) sz. képviselő-testületi 

határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervének, Települészserkezeti terv leírás 4. 

pontja „Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek besorolása” című fejezet kiegészül 

az alábbiakkal: 

 

  „Változó besorolású (az előző szabályozás szerint beépítésre nem szánt) területek: 

 

- közlekedési célú területből, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület.” 
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2. A Településszerkezeti terv leírás 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

   

 

 

„ 5. Változó területfelhasználás területkimutatása 

 

 

 

 

 

Változó területfelhasználás Terület (m
2
 / ha) 

 

Változó besorolású (beépítésre nem szánt területekből beépítésre szánt területek) területek 

 

Általános mezőgazdasági szántó területből – 

ipari, gazdasági terület 

~ 705 400m
2
 (70,54 ha) 

 

Általános mezőgazdasági szántó területből – 

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

 

 

~374 600 m
2
 (37,5 ha) 

Általános mezőgazdasági gyep területből – 

különleges, szennyvíztisztító terület 

~ 70 700m
2
 (7,07ha) 

Általános mezőgazdasági szántó területből – 

különleges állattartó  terület 

~88 600 m
2
 (8,86ha) 

Általános mezőgazdasági szántó területből – 

falusias lakóterület 

~92 500 m
2
 (9,25ha) 

Általános mezőgazdasági területből – 

különleges állattartó  terület 

~38 279m
2
 (3,82 ha) 

Közlekedési célú területből - kereskedelmi, 

szolgáltató gazdasági terület 

~4 815m2 (0,48ha) 

Összesen: ~ 1 374 894 m² (137,49 ha) 
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Változó besorolású (kategóriájukon belőli átminősülő) területek 

 

Falusias lakóterületből – Kereskedelmi, 

szolgáltató gazdasági terület 

~  30 300m
2
 (3,03ha) 

Kisvárosias lakóterületből – Kereskedelmi, 

szolgáltató gazdasági terület 

~ 1 880m
2
 (0,19ha) 

Védelmi erdőterületből – Különleges 

(vadaspark) terület 

~62 500 m
2
 (6,25ha) 

Védelmi erdőterületből – Közúti közlekedési 

területből 

~ 6 700m
2
 (0,67 ha) 

Falusias lakóterületből - különleges sport és 

pihenőpark 

~ 15 800m
2
 (1,58 ha) 

Különleges szemétlerakó – Védelmi 

erdőterület 

~ 71 700m
2
 (7,17ha) 

Általános mezőgazdasági területből – 

Gazdasági erdőterület 

~ 10 030 000m
2
 (1003ha) 

Falusias lakóterületből – ipari gazdasági 

terület 

~ 2 272 m
2
 (0,23 ha) 

Összesen: ~ 10 221 152m2 (1022,11 ha) 

 

Változó besorolású (beépítésre szánt területből, beépítésre nem szánt terület) területek 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 

területből – Vízgazdálkodási terület 

~ 2 700m
2
 (0,27 ha) 

Különleges állattartó területből – Védelmi 

erdőterület 

~ 23 400m
2
 (2,34ha) 

Összesen: ~ 26 100m
2
 (2,61 ha) 
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Mindösszesen: ~ 11 622 146 m
2
 (1162,21 ha) 
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Beépítésre nem szánt területből beépítésre kerül 137,48
,
 ha. 

Kategóriáján belül 1022,11 ha-nak változik a területfelhasználása. 

Mezőgazdasági területek közül 1136,22 ha -nak változik a területfelhasználása. 

Gazdasági területek kapcsán 111,97
,
 ha –nyi kerül kialakításra.” 

 

1. A Településszerkezeti terv leírás 12. pontja helyébe az alábbi pont lép: 

 

„. 12. Biológiai aktivitásérték szinten tartása 

 

 

A biológiai aktivitásérték 18/2010 (V.13.) NFGM rendelet szerinti kompenzációja felületminőséggel kerül 

biztosításra, a zöldterületen egyszintű, gyepszintű növényzet telepítésével. 

 

A változással érintett területek változás előtti 

biológiai aktivitásértéke 

A változással érintett területek változás utáni 

biológiai aktivitásértéke 

0,29 0,81 

 

 

2. A Településszerkezeti terv TSZ-2 tervlapja a jelen határozat Tsz-2/m2 jelű melléklete szerint 

módosul.  

3. A településszerkezeti terv 1-4 pontok szerinti módosítása a Helyi Építési Szabályzatról szóló 

11/2013 (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 38/2014. (XII.16.) 

önkormányzati rendelettel egyidejűleg lép hatályba. 

4. A Képviselő-testület felkéri a főépítészt, hogy a Településtervező bevonásával gondoskodjon a jelen 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Településszerkezeti terv leírás, illetve annak mellékletét 

képező TSZ-2 tervlap elkészítéséről. 

5. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a jelen döntés, valamint a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Településszerkezeti terv közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: az 6. pontban foglaltak teljesülését követően azonnal 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: Titkárság 

 

6. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárás folytatásához felkéri a Polgármestert, 

hogy a jóváhagyott településrendezési eszközt és az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvet a – Rendelet 

43. § (2) bekezdése szerinti – 15 napon belül irattári elhelyezésre az állami főépítésznek és az 

eljárásban részvevő összes államigazgatási szervnek megküldeni szíveskedjen!  

 

 

Határidő:  azonnal. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: 
 Farkas Zsolt főépítész 

 Titkárság 

 

 

Értesül: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 
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Kelemen Tibor János aljegyző 

Titkárság 

Farkas Zsolt főépítész 

Településfejlesztési Osztály 

Kiszelovics Ildikó vezető településtervező 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

- - - 

 

7. Napirendi pont tárgya: Az egyes építési tárgyú önkormányzati rendeletek módosítása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte dr. Balogh Pál jegyzőt a módosító rendelet-tervezet ismertetésére, 

amely több rendeletet is érint.  

 

dr. Balogh Pál: felhívta a Képviselő-testület figyelmét, hogy módosított rendelet-tervezet került feltöltésre a 

TTT rendszerben, illetve kiosztásra került. A rendelet-tervezetben három önkormányzati rendelet 

módosítását javasolják. Részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 12 

fő.  

 

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

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 4 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

módosító rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:  

 

 

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

 

38/2014. (XII.16.) sz. 

 

Önkormányzati rendelete 

 

 

egyes építési tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról  

 

1. A Helyi Építési Szabályzatról szóló 11/2013 (IV.29.) számú Önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. Törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontja valamint, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 314/2012. (XI.8.) a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési jogintézményekről szóló Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 29§ a) alapján, 

figyelemmel a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009 (XII.14.) IRM rendelet 2.§-ában foglaltakra, a 

partnerségi egyeztetésben meghatározottak szerint, továbbá a Kr. 9. mellékletében biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró: 

 

Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépítésze, Budapest 

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Szolnok 

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Budapest 

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Budapest 
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Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály, Budapest 

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szolnok 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, 

Örökségvédelmi Hatósági Osztály Budapest 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest 

Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Földügyi Osztály Budapest 

Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Gödöllő 

Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Gödöllő 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Budapest 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Budapest 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság, Budapest 

ABOKOM Kft (víz- és szennyvíz szolgáltató), Abony 

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. Szolnok 

E.On Tiszántúli Áramhálózati Zrt., Szolnoki Régióközpont, Szolnok 

Magyar Telekom Nyrt., Hálózat Fejlesztési Igazgatóság, Budapest 

Pest Megyei Közgyűlés Elnöke, Pest Megyei Főépítész Budapest 

Nemzeti Környezetügyi Intézet, Budapest 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Budapest 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Budapest 

Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, Budapest 

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság, Szolnok 

Újszilvás Község Önkormányzata,  

Újszász Város Önkormányzata,  

Cegléd Város Önkormányzata, 

Szolnok Város Önkormányzata, 

Zagyvarékas Község Önkormányzata, 

Tószeg Község Önkormányzata, 

Kőröstetétlen Község Önkormányzata, 

Törtel Község Önkormányzata, 

 
véleményének kikérésével az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

 

 

1. § 

 

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 11/2013 (IV.29.) számú önkormányzati rendelet Sz-2. számú melléklete 

a jelen rendelet  - az SZ – 2/m2 –  jelű melléklete szerint módosul. 

  

 

2. a településképi bejelentési eljárásról szóló 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati  rendelet 

módosítása 

 

2. § 
 

A településképi bejelentési eljárásról szóló 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (1) 

bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(5) A településképi bejelentési eljárás az építtető vagy megbízott tervezője (a továbbiakban: kérelmező) 

által benyújtott – papír alapú – bejelentésre indul. A bejelentéshez papír alapú dokumentációt, vagy a 

dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni. 

 A bejelentésnek tartalmaznia kell a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
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jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdésében foglaltakat.” 

 

 

Záró rendelkezések 

 

3. § 

 

 

(1) E rendelet a – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon  napján lép 

hatályba.  

(2) E rendelet 1. §-a a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba. 

 

 

 

4. § 

 

 

Hatályát veszti a településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013. (IV. 3.) önkormányzati rendelet 3. 

§ (2) bekezdése  

 

 

 

 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-i rendkívüli ülésén. 

 

 

 __________________________ ___________________________ 

Romhányiné dr. Balogh Edit                                           Dr. Balogh Pál 

                Polgármester                                                              Jegyző 

 

Kihirdetve: Abony, 2014. december 16. 

 

 

                                                                                                  Dr. Balogh Pál 

                                                                                                     Jegyző 

 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

- - - 

 

dr. Balangó László elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 11 fő.  

 

8. Napirendi pont tárgya: A növények telekhatárhoz mért legkisebb telepítési 

távolságáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (II. 

forduló) 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte dr. Balogh Pál jegyzőt az előterjesztés, valamint a befogadott 

módosító javaslat ismertetésére.  
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dr. Balogh Pál: Ismertette az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság módosító javaslatát. Elmondta, egyrészt 

a rendelet-tervezet kötelező minimális távolságokat határoz meg a szomszéd telekhatárhoz képest, másrészt 

bizonyos telepítési távolságokat határoz meg a szomszéd ingatlanon elhelyezett építményhez képest. A 

Bizottság javasolta,  egyértelműen kerüljön rögzítésre az, hogy ha mindkét tényező befolyásolja a telepítési 

távolságot, akkor értelem szerűen a szomszéd telekhatárhoz mérten a nagyobb távolságot kell alkalmazni. 

Ez került beépítésre a 4. § (3) bekezdésébe.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító rendelet-

tervezet elfogadásáról.  

 

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

rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:  

 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2014.(XII. 16.) számú rendelete 

a növények telekhatárhoz mért legkisebb telepítési távolságáról 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

 

Általános rendelkezések 

 

1.§ 

 

E rendelet célja azon szabályok meghatározása, amelyek elősegítik a város belterületén és külterületen 

kertes mezőgazdasági területén történő fák és cserjék telepítését, ültetését oly módon, hogy a helyi előírások 

betartása mellett - a várható lombkorona és gyökérzet figyelembevételével - elkerülhetőek legyenek a 

szomszédos ingatlanok indokolatlan zavarása és ezáltal a szomszédok közötti későbbi jogviták. 

 

2. § 

 

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Abony város belterületére és külterületi kertes mezőgazdasági 

területére. 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes és jogi személyre, valamint a jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely az (1) bekezdésben meghatározott területen 

elhelyezkedő ingatlanon növénytelepítést végez. 

(3) E rendelet előírásait kell alkalmazni egyéb jogszabály által nem szabályozott kérdésekben, díszfű, 

szőlő, bokor, sövény, gyümölcs és egyéb fa stb. telepítése esetén. 

(4) E rendelet hatálya nem terjed ki a 2009. évi XXXVII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben 

szabályozott erdőkre, fatelepítésekre. 

 

3.§ 

E rendelet alkalmazásában: 

 

1. szomszéd: a szomszédos ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa(i), az ingatlanra 

vonatkozóan használati, haszonélvezeti vagy vagyonkezelési jog jogosultja(i).  

2. díszfű: a legalább 1,5 méteres magasságot elérő évelő díszfű, dísznád, bambusz. 
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3. telepítés: a növény végleges helyére való ültetése, ide értve a növény 2 vegetációs időszakot 

meghaladó iskolázását is. 

4. telek határától mért ültetési távolság: a telekhatárhoz legközelebb eső  

a.) fa esetén a növény - törzsének,  

b.) bokor esetén a növény - gyöktörzsének,   

c.) díszfű esetén - gyökérrendszerének 

középpontja és a szomszédos ingatlan legközelebbi pontja között mért távolság. 

 

 

 

 

Telepítési távolságokra vonatkozó előírások 

 

4. § 

 

(1) A legkisebb ültetési távolság az ingatlan - telek - határától: 

 

a.) Szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élő sövény), díszfű 

esetében 0,5 méter. Ezen ültetési távolság irányadó azon gyümölcs-, és egyéb bokor (élő sövény) 

esetében is, amelyik természetes növekedésében a 3, 00 méteres magasságot meghaladja, de 

metszéssel a magassága a 3 métert meg nem haladóan korlátozva van. 

b.) 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 1 méter, 

c.) 3 méternél magasabbra, de 6 méternél magasabbra nem növő díszfű, gyümölcs- és egyéb fa, 

valamint gyümölcs- és egyéb bokor (élő sövény) esetében 2 méter. 

d.) 6 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 3 méter, 

e.) Kúszó-kapaszkodó növény – a szomszéd írásbeli hozzájárulása nélkül - csak saját tulajdonú 

kerítésre, építményre futtatható fel. 

 

(2)  A legkisebb ültetési (telepítési) távolság a szomszédos ingatlanon elhelyezett épülettől bármely 6 

méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor (élő 

sövény) esetében 2 méter, 6 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa esetén 4 méter. 

 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben rögzített előírások eltérése esetén a szomszéd ingatlantól távolabbi vonalat 

kijelölő az irányadó. 

 

(4) A legkisebb ültetési távolság (1)-(2) bekezdésben foglalt ültetési (telepítési) távolságoktól a 

növénytelepítéssel érintett szomszéd hozzájárulásával el lehet térni.  A hozzájárulást az esetlegesen 

kipusztult növény pótlása esetén ismételten meg kell kérni.  

 

(5) A szomszédos ingatlanok telekhatárára az ingatlanok elválasztására szolgáló növény telepítésére, 

csak az érintett szomszédok írásbeli megállapodása alapján van lehetőség. A megállapodás nem 

jogosít az esetlegesen kipusztult fa pótlására, arra újabb megállapodás kötendő. 

 

(6)  Az (1) bekezdésben foglalt korlátozással ellentétben a (4) bekezdés szerinti írásbeli megállapodás 

nélkül is telepíthető sövény az épület elhelyezésére szolgáló helyen kívül, közvetlenül a kerítés mellé 

vagy helyett, azonban az így telepített sövényt úgy kell nyírni és gondozni, hogy az ne nyúljon át a 

szomszédos ingatlanra és magassága ne haladja meg a kerítés magasságát, illetve kerítés hiányában a 

2 méteres magasságot. 
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Hatásköri és eljárási szabályok 

 

5. § 

 

(1) A jelen rendeletben foglalt szabályok megsértése esetén a sérelmet szenvedett szomszéd kérelmére a 

jegyző – mint az önkormányzat szerve, átruházott hatáskörben eljárva - a rendeletben foglalt 

előírásokat megsértő szomszédot az e rendeletben meghatározott kötelezettségének teljesítésére 

kötelezi. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet a 3. § 1. pontjában meghatározott személyek bármelyike önállóan 

jogosult előterjeszteni. 

(3) A szomszéd hozzájárulása, vagy a szomszédok megállapodása a jelen rendelet alkalmazásában akkor 

tekintendő érvényesnek, ha azt valamennyi - az ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett - 

tulajdonosa, és ha van, használati, haszonélvezeti vagy vagyonkezelési jog jogosultja megadta illetve 

aláírta.  

(4) Az eljárás során a 4. § (3) bekezdésben rögzített hozzájárulás megadottnak tekintendő, ha a 

szomszéd legkésőbb a növény telepítését követő 2. naptári év végéig nem kezdeményezi az illetékes 

hatóságnál a jogellenes helyzet megszüntetését. 

(5) Az eljárás során a 4. § (1) e) pontjában rögzített írásbeli hozzájárulás és a (4) bekezdés szerinti 

írásbeli megállapodás becsatolására csak a kérelmezett szomszéd kötelezhető. 

(6) A (2) bekezdés szerinti szomszédi hozzájárulás megadását, illetőleg a növény telepítési időpontját a 

növényt telepítő szomszéd tartozik bizonyítani.  

 

 

 

Záró rendelkezések 

6. § 

 

 

E rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a rendelet 

hatályba lépését követően megkezdett növénytelepítésre kell alkalmazni. 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-i rendkívüli ülésén.  

 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                                          Dr. Balogh Pál 

            polgármester                                                                              jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2014. december 16. 

 

  Dr. Balogh Pál 

                                                                                                                jegyző 

 

- - - 
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9. Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 2015. évi Belsőellenőrzési 

Tervének jóváhagyása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte dr. Balogh Pál jegyző urat az előterjesztés ismertetésére.  

 

dr. Balogh Pál: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, az Önkormányzat belső ellenőrzési 

tervét a Képviselő-testületnek december 31-ig kell elfogadnia, a belső ellenzési vezető november 30-ig 

előterjesztett javaslatának figyelembevételével. A Belső ellenőrzést az önkormányzat vonatkozásában külső 

cég látja el, ők látják el a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is. A cég elvégezte az egyes tevékenységek 

kockázatelemzését, mellékletként csatolásra került az a lista, amelyben 8 ellenőrzési javaslatot fogalmaz 

meg. A költségvetési lehetőségek függvényében a Képviselő-testületnek ezeknél egy rövidebb lista 

elfogadását javasolják, amely 4 ellenőrizendő területet határoz meg, ennek a költsége mintegy 857 e Ft-ot 

tesz ki. Javasolják továbbá, hogy további 200 e Ft-ot különítsenek el a 2015. évi költségvetésben az 

esetlegesen év közben felmerülő Ad-Hoc ellenőrzések fedezetéül.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, a Bizottságok támogatták a 2015. évi belső ellenőrzési tervet.  

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

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

280/2014.(XII.15.) számú képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat 2015. évi Belsőellenőrzési Tervének jóváhagyásáról 

 

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

CLXXXIX. törvény 119. §-a alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. §-a  

értelmében, figyelembe véve a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) sz. 

kormányrendeletben foglaltakat, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2015. évi 

Belsőellenőrzési Tervet jóváhagyja. 

 

2. Képviselő-testület a Belsőellenőrzési Terv végrehajtásának fedezetét bruttó 857.250,-Ft összegben 

jóváhagyja, továbbá az esetleges rendkívüli belső ellenőrzési feladatokra bruttó 200.000,-Ft tartalék 

keretet biztosít. 

 

3.  A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetében a 

belsőellenőrzési feladatok fedezetét bruttó 1.057.250,-Ft-ban szerepeltesse, továbbá tegye meg a 

Belsőellenőrzési Terv végrehajtásához szükséges intézkedéseket. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző 

A határozat végrehajtásában közreműködik:  
Gazdasági Osztály 

Titkárság 

 

A határozatról értesül: 

 1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 2. Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester 

 3. Dr. Balogh Pál jegyző 

 4. Kelemen Tibor aljegyző 

 4. Vincent Auditor Kft. 

 6. Valamennyi osztályvezető 
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

- - - 

 

10. Napirendi pont tárgya: Egyes adóügyi rendeletek hatálybalépési időpontjának 

módosításáról 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte dr. Balogh Pál jegyző urat az előterjesztés ismertetésére.  

 

dr. Balogh Pál: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, a Képviselő-testület november 27-i 

ülésén fogadta el a kommunális adóról, az építményadóról, illetve a helyi iparűzési adóról szóló rendeletek 

módosítását. Ezeknek a rendeleteknek a kihirdetésére 2014. december 2-án került sor. A stabilitási törvény 

rendelkezése szerint a rendelet kihirdetése és annak hatálybalépése között 30 napnak kell eltelnie. Ilyen 

módon a 2014 december 2-i kihirdetéssel ez a jogszabályi feltétel nem teljesülhet. A helyi adókról szóló 

törvény rögzíti, hogy év közben az adófizető polgárokra vonatkozóan súlyosabb terhet kivető rendelet 

módosítás nem léptethető hatályba. A január 2-i időpont értelem szerűen év közbeni módosításnak minősül. 

Mindezek figyelembevételével javasolják a Képviselő-testületnek, hogy az elfogadott adórendeletek 

hatályba lépésének időpontját módosítani szíveskedjék, 2016. január 1. napjára.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító rendelet-

tervezet elfogadásáról.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 11 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

módosító rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:  

 

 

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

 

40/2014. (XII.16.) sz. 

 

Önkormányzati rendelete 

 

 

egyes adóügyi rendeletek hatálybalépési időpontjának módosításáról 

 

 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el: 

 

 

 

1. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/1999. (XII. 29.) számú önkormányzati 

rendeletet módosító 35/2014. (XII.02.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

 

1. § 
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A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/1999. (XII. 29.) számú rendeletet módosító 

35/2014. (XII.02.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

             „E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.” 

 

  

 

2. A helyi iparűzési adóról szóló 22/1997. (XII. 09.) számú önkormányzati rendeletet módosító 

34/2014. (XII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 

2. § 

 

A helyi iparűzési adóról szóló 22/1997. (XII. 09.) számú önkormányzati rendeletet módosító 

34/2014. (XII.02.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

             „E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.” 

 

 

3. Az építményadóról szóló 33/2014. (XII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

3. § 
 

Az építményadóról szóló 33/2014. (XII.02.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 

 

„E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.” 
 

 

Záró rendelkezések 

 

4. § 

 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépés napját követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-i rendkívüli ülésén. 

 

 __________________________ ___________________________ 

Romhányiné dr. Balogh Edit                                           Dr. Balogh Pál 

                Polgármester                                                              Jegyző 

 

Kihirdetve: Abony, 2014. december 16. 

 

                                                                                                  Dr. Balogh Pál 

                                                                                                     Jegyző 

 

 

- - - 
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11. Napirendi pont tárgya: A települési adóról szóló rendelet megalkotása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Ismertette az Ügyrendi és 

Közbiztonsági Bizottság javaslatát, amely szerint két fordulóban tárgyalja a Képviselő-testület, tegyék közzé 

a rendelet-tervezetet, várják meg a lakosság hozzászólását, módosító javaslatát, januárban kerüljön vissza 

második fordulóban tárgyalásra a települési adóról szóló rendelet.  

 

Pető Istvánné: Kérdezte, miért nem készült hatásvizsgálat? Milyen bevétel származhat az adóból, kiket 

érint? Januárig kérte a hatástanulmány elkészítését.  

 

dr. Balogh Pál: Tájékoztatásul elmondta, ezt az adót év közben is ki lehet vetni. Hatástanulmány azért nem 

készült, mert 2014. november 26-i Magyar Közlönyben került közzétételre az adótörvények módosítását 

tartalmazó törvénycsomag, amely egyebek között a települési adó bevezetésének lehetőségét is tartalmazta. 

Még a mai napig sem állnak rendelkezésre olyan alapvető információk, amely alapján pontosan meg lehetne 

jósolni, hogy kb. milyen mennyiségű adóalanyt és hány ha adótárgyat érintene ez az adó. Jelenleg az 

Önkormányzatnak nincs olyan nyilvántartása, amelyből ezek az adatok kinyerhetők lennének. A Járási 

Ingatlanügyi Hatóság vezeti az ingatlan-nyilvántartást, valamint a földhasználati nyilvántartást – e két 

nyilvántartás tartalmazza a szükséges adatokat  

 

Dr. Egedy Zsolt: Ismertette az Ügyrendi és Közbiztonsági bizottság javaslatát. Elmondta, január 1-től 

működnek a Települési Agrárgazdasági Bizottságok, az előterjesztő tőle kérjen véleményt. A Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara egyértelműen elutasította december 10-i ülésén a földadó bevezetését.  

 

Mádi Zsolt megérkezett az ülésterembe.  

 

Mészáros László: Elmondta, a Pénzügyi Bizottsági ülésen megjelent Mádi Zsolt, mint a Helyi Agrárkamara 

elnöke. Felkérte, ismertesse álláspontját.  

 

Mádi Zsolt: Elmondta, a Pénzügyi Bizottsági ülést követően rendkívüli Agrárgazdasági bizottsági ülést 

hívtak össze, ahol megszületett az állásfoglalás a települési adóval kapcsolatban, amelyet a soron következő 

ülésen ismertet a Képviselő-testülettel, illetve majd sokszorosít részükre.  

 

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

elfogadásáról, amely szerint a rendelet megalkotását két fordulóban tárgyalja a Képviselő-testület, valamint 

a rendelet-tervezetet társadalmi véleményeztetés céljából tegyék közzé, majd a beérkező véleményekkel és 

az elkészülő hatástanulmánnyal együtt kerüljön a Képviselő-testület elé. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

281/2014.(XII.15.) számú képviselő-testületi határozat 

a települési adóról szóló rendelet megalkotására  
 

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

évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város 

Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. 

(VI.29.) számú rendeletében foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési adóról szóló rendelet-tervezetet két 

fordulóban tárgyalja.  
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2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet társadalmi véleményeztetés céljából 

tegye közzé, majd a beérkező véleményekkel és az elkészülő hatástanulmánnyal együtt terjessze azt 

a Képviselő-testület elé.  

 

Határidő: A Képviselő-testület január havi munkaterv szerinti ülése 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 

A végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Osztály 

Titkárság 

 

Értesülnek: Romhányiné dr. Balogh Edit  

Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester  

dr. Balogh Pál jegyző  

Kelemen Tibor János aljegyző  

Valamennyi osztályvezető  

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

- - - 

 

12. Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzatának szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló rendelet megalkotása 

 

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

javaslatait, amelyről kérte, pontonként szavazzanak.  

 

8.§ (3) „A képviselő-testület jeles évfordulók, jubileumok, ünnepek alkalmából díszülést tarthat, melynek 

összehívására, levezetésére a képviselő-testület munkaterv szerinti és rendkívüli ülésére vonatkozó 

szabályokat nem kell alkalmazni.” 

 

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

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

módosító javaslatot elfogadta.  

 

9.§ (6) „Az ülés meghívójában megjelölt időpontot követően, 20 perc várakozási idő után a levezető elnök 

megállapítja, hogy a Képviselő-testület nem határozatképes és az ülést elnapolja.” 

 

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

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

módosító javaslatot elfogadta.  

 

21.§ (6) „A napirend előtti felszólalások során a képviselő-testület tagjai egy alkalommal legfeljebb 5perc 

időtartamban tehetik meg hozzászólásukat.” 

 

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

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

módosító javaslatot elfogadta.  

 

21.§ (9) „-a bizottság nem képviselő tagját, abban az esetben, ha az előterjesztést tárgyaló bizottság, a 

bizottsági többségi, vagy kisebbségi vélemény képviseletére, határozatával felkérte” 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító javaslat elfogadásáról.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a 

módosító javaslatot elfogadta.  

 

22.§ (4)-(5)-át javasolta az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság törölni és a jelenlegi szabályozást 

hatályban tartani.  

 

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

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 9 igen és 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a 

módosító javaslatot elfogadta.  

 

33.§ (6) Az Mötv. szabályozása értelmében a 15 napos javaslattal szemben a 30 napos válaszadási határidőt 

kérte megjelölni.  

 

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

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 11 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 

módosító javaslatot elfogadta.  

 

36.§ (1) „A rendeleteket és a határozatokat évente újrakezdődő növekvő sorszámozással kell ellátni, és a 

TTT rendszer alkalmazásával elektronikus módon nyilvántartani.” 

 

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

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

módosító javaslatot elfogadta.  

 

41.§ (2) „Amennyiben a képviselő-testületi tag a negyedévben tartott rendkívüli ülésekre vonatkozóan a 

testületi döntések meghozatalának legalább 50 %-ában nem vesz részt –  ide nem értve az igazolt 

távolléteket –, a negyedévet követő hónapban tiszteletdíját az őt képviselői minőségében megillető 

tiszteletdíj 50 %-ának megfelelő összeggel csökkenteni kell.” 

 

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

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 9 igen és 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a 

módosító javaslatot elfogadta.  

 

51.§ (2) „Amennyiben a bizottság tagja, vagy elnöke a negyedévben tartott rendkívüli ülésekre vonatkozóan 

a döntések meghozatalának legalább 50 %-ában nem vesz részt –  ide nem értve az igazolt távolléteket –, a 

negyedévet követő hónapban tiszteletdíját az őt e minőségében megillető tiszteletdíj 50 %-ának megfelelő 

összeggel csökkenteni kell.”  

 

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

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 11 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 

módosító javaslatot elfogadta.  

 

53.§ (2) b) „felfüggeszti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület  

döntésével, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. Amennyiben a bizottság az érdeksérelmet nem állítja 

helyre, a felfüggesztett döntést a képviselő-testület soron következő ülése elé kell terjeszteni.” 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító javaslat elfogadásáról.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

módosító javaslatot elfogadta.  

 

57.§ (4) „Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását a 7. sz. 

melléklet tartalmazza.” 

 

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

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

módosító javaslatot elfogadta.  

64. § (3) „A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló11/2010. (V. 03.) 

önkormányzati rendelet 19. § (7) bekezdésében az „Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság” szövegrész 

helyébe a „Humánpolitikai Bizottság” szövegrész lép.” 

64. § (4) „6. számú melléklet: A Városi Eseménynaptár és az annak részét képező Városi Rendezvényterv 

elfogadásáról és a megvalósítás önkormányzati támogatására vonatkozó szabályokról” 

 

64.§ (5) „6. számú függelék: Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd Hulladéklerakói 

Rekultivációjának Önkormányzati Társulás (Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás)” 

 

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

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

módosító javaslatot elfogadta.  

 

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

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

módosított rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

41/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelete 

Abony Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról 

 

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

meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjába 

meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: 
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I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

 

1. § 

 

A Képviselő-testület és szervei számára a jogszabályban foglalt feladat- és hatásköri, szervezeti és működési 

előírásokat a jelen SZMSZ figyelembevételével kell alkalmazni. 

 

Értelmező rendelkezések 

2. § 

1. Tisztségviselő: polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző. 

2. Helyben szokásos mód: Abony Város Önkormányzata hirdetőtáblája valamint Abony város hivatalos 

honlapján (www.abony.hu-n) való megjelenítés. 

3. Képviselő: a képviselő-testület és bizottságainak tagjai 

 

4. Igazolt hiányzás: a) önkormányzati érdekből való távollét 

     b) állampolgári kötelezettség teljesítése 

  c) különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt 

indokolt távollét. 

 
 

 

 

Hivatalos megnevezés, a képviselőtestület szervei, a képviselet rendje 

 

3. § 

(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Abony Város Önkormányzata (továbbiakban: 

Önkormányzat). 

(2) Az önkormányzat székhelye: 2740 Abony, Kossuth tér 1. szám. 

(3) Az önkormányzat illetékességi területe: Abony város közigazgatási területe  

(4) A Képviselő-testületet a polgármester képviseli. 

(5) A Képviselő-testületet a polgármestert helyettesítő jogkörében az alpolgármester, illetve mindkettő 

akadályoztatása esetén az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke képviseli. 

 

4. § 

(1) A Képviselő-testület szervei: 

a) a polgármester,  

b) a képviselő-testület bizottságai:  

 Gazdasági Bizottság (3 fő) 

 Humánpolitikai Bizottság (5 fő); 

 Pénzügyi Bizottság (5 fő); 

 Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság (5 fő); 

 

c) polgármesteri hivatal, 

d) jegyző, 

e) társulás: 

  Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 
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 Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd Hulladéklerakói 

Rekultivációjának Önkormányzati Társulás (Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási 

Társulás) 

 

 

 

Az Önkormányzat feladatai, hatáskörei 

 

5. § 

 

(1) Az Önkormányzat feladat- és hatáskörei a Képviselő-testületet illetik.  

(2) Az önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület és szervei látják el.  

(3) A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét e rendelet 1. számú 

melléklete tartalmazza.  

(4) A Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékét e rendelet 4. számú 

melléklete tartalmazza.  

(5) A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásához utasítást adhat.  

(6) A képviselő-testület által átruházott hatáskörök tovább nem ruházhatók. 

(7) Az átruházott hatáskör gyakorlója évente legalább egy alkalommal a Képviselő-testületnek köteles 

írásban vagy szóban tevékenységéről beszámolni. 

(8) Az átruházott hatáskörbe tartozó hatósági ügyekben előterjesztett fellebbezést a Képviselő-testület 

– ha jogszabályban rövidebb határidőt nem állapít meg – a következő munkaterv szerinti ülésén 

köteles megtárgyalni. 

 

 

6. § 

 

(1) Az Önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt 

feladatokat.  

 

(2) Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait költségvetési szervein, gazdálkodó- és nonprofit 

szervezetein keresztül látja el. 

 

(3) A Képviselő-testület által alapított és fenntartott költségvetési szervek, továbbá az általa alapított 

egyszemélyes és többségi tulajdonú gazdasági társaságok listáját jelen rendelet 1. függeléke 

tartalmazza. A változást a Polgármesteri Hivatal 2 munkanapon belül átvezeti. 

 

(4) Az Önkormányzat kötelező feladatain túl, önként is vállalhatja más feladat ellátását Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 10. § (2) 

bekezdésében
1
 meghatározottak fennállása esetén, amennyiben  

a) az átvállalt feladat olyan közfeladat, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos 

hatáskörébe, vagy azt a feladat címzettjétől átvállalja, 

                                                 
1
 Mötv 10. § (2) A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - 

önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv 

kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami 

jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény 

által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy 

az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. 
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b) rendelkezésére állnak a feladat ellátásához szükséges anyagi, személyi és tárgyi feltételek, 

valamint alaptevékenységéhez kapcsolódó eszközök gazdaságos működtetése indokolttá 

teszi. 

 

(5) Az Önkormányzat által önként vállalt feladatok felsorolását, valamint az önkormányzat 

alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok meghatározását e rendelet 7. melléklete tartalmazza. 

 

 

 

Az önkormányzat jelképei 

 

7. § 

(1) Az önkormányzat jelképei: Abony város címere és zászlaja, a helyi címerrel ellátott bélyegző. 

(2) Az önkormányzat jelképeinek, továbbá az Abony városnév használata szabályairól külön rendelet 

rendelkezik. 

 

 

II. fejezet 

 

Képviselő-testület működése 

 

Képviselő-testület ülései 

 

8. § 

(1) A képviselő-testület alakuló, és munkaterv szerinti (rendes) ülést tart, továbbá rendkívüli ülést 

tarthat. 

(2) A képviselő-testület munkaterv szerint évente legalább hat ülést tart. 

(3) A képviselő-testület jeles évfordulók, jubileumok, ünnepek alkalmából díszülést tarthat, melynek 

összehívására, levezetésére a képviselő-testület munkaterv szerinti és rendkívüli ülésére vonatkozó 

szabályokat nem kell alkalmazni.  

(4) Képviselő-testület ülésein szavazati joggal vesznek részt a képviselő-testület tagjai. 

(5) A képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal vesznek részt e rendelet 16.§ (10) bekezdésében 

foglaltak. 

 

9. § 

 

(1) A képviselő-testület az üléseit a Városháza dísztermében tartja.  

(2) Rendkívüli körülmények bekövetkezése esetében (Városháza alkalmatlanná válik) az ülés helyszínét 

a polgármester határozza meg, mely elsősorban a város közigazgatási területén lévő közintézmény 

lehet. 

(3) A (2) bekezdéstől eltérő esetben kihelyezett ülés a képviselő-testület előzetesen hozzájárulásával 

tartható. 

(4) Amennyiben a Képviselő-testület kihelyezett ülést kíván tartani, az kizárólag a város közigazgatási 

területén belül tartható úgy, hogy arról ülés időpontját megelőzően 10 nappal a lakosságot a helyben 

szokásos módon értesíteni kell. 

(5) A Képviselő-testület munkatervében meghatározott testületi ülés 14 órakor kezdődik, és legfeljebb 

18 óráig tart. Az ülés 18 óra utáni folytatásáról a polgármester dönt. A polgármester 20 órakor a 

testületi ülést bezárja. 

(6) Az ülés meghívójában megjelölt időpontot követően, 20 perc várakozási idő után a levezető elnök 

megállapítja, hogy a Képviselő-testület nem határozatképes és az ülést elnapolja. 
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(7) A képviselők a jelenléti íven regisztrálják részvételüket az ülésen. 

 

 

Az alakuló ülés, a képviselő-testület megalakulása, az alakuló ülés eljárási rendje 

 

10. § 

 

(1) Az alakuló ülés meghívóját a megválasztott önkormányzati képviselők részére papír alapon az ülést 

megelőzően legalább 2 nappal kell kézbesíteni. 

 

(2) A polgármester felkérésére a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatást ad a helyi 

önkormányzati képviselők választásának eredményeiről. 

 

(3) Az önkormányzati képviselők esküt tesznek és aláírják az esküokmányt. Az eskü szövegét a Helyi 

Választási Bizottság elnöke olvassa elő.  

 

(4) A polgármester felkérésére a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatást ad a polgármester 

választás eredményéről. 

 

(5) A polgármester a képviselő-testület előtt esküt tesz, és aláírja az esküokmányt. Az eskü szövegét a 

Helyi Választási Bizottság elnöke olvassa elő.  

 

 

(6) Az alakuló ülésre egyebekben az Mötv 43. §-ában
2
 foglaltak az irányadók. 

 

Alpolgármester, a bizottságok tagjainak és elnökeinek megválasztása 

 

11. § 

 

(1) A képviselő-testület a saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített 

szótöbbséggel társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. 

 

(2) A képviselő-testület a polgármester, illetve bármely önkormányzati képviselő javaslata alapján az 

alakuló, de legkésőbb az alakuló ülést követő soron következő ülésén nyílt szavazással dönt a 

bizottsági elnöki tisztségek betöltéséről, valamint a bizottságok tagjainak megválasztásáról. A 

bizottságok névjegyzékét a 3. számú függelék tartalmazza. A változások átvezetéséről a hivatal a 

döntést követő 2 napon belül gondoskodik. 

 

 

(3) A képviselő-testület az alakuló ülést követő soros testületi ülésén dönt a polgármester illetményéről, 

az alpolgármester, bizottsági elnökök, az önkormányzati képviselők, külső bizottsági tagok 

tiszteletdíjáról. 

 

Az ülések éves munkaterve 

 

12. § 

                                                 
2 Mötv. 43. § (1) A képviselő-testület az alakuló ülését a választást követő tizenöt napon belül tartja meg. 

(2) Az alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti. A megyei közgyűlés alakuló ülését a választást követő tizenöt napon belül a 

korelnök hívja össze, és vezeti a megyei közgyűlés új elnökének szervezeti és működési szabályzat szerinti megválasztásának időpontjáig. 

(3) A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az 

alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról. 
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(1) A képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel elfogadott éves munkatervének megfelelően ülésezik, 

ezen kívül szükség szerint rendkívüli ülést tart.  

 

(2) A képviselő-testület évente július 1-től augusztus 15-ig, valamint december 01-től január 15-ig 

munkaterv szerinti ülést nem tart. 

 

(3) A munkaterv összeállításához javaslatot kell kérni: 

a) képviselő-testület tagjaitól, 

b) képviselő-testület bizottságaitól, bizottsági tagjaitól, 

c) jegyzőtől, 

d) országgyűlési képviselőtől, 

e) nemzetiségi önkormányzattól, 

f) önkormányzati intézmények vezetőitől, 

g) helyi társadalmi szervezetek vezetőitől, 

h) közszolgáltatást végző szervezetektől. 

 

(4) A munkaterv tervezetét a jegyző a hivatal közreműködésével állítja össze, és azt a polgármester 

terjeszti a képviselő-testület elé. 

 

(5) A munkaterv tartalmazza: 

a) az ülések időpontját (hónap megjelölésével), 

b) az ülések napirendjét, továbbá az előterjesztések előadóit, 

c) az előterjesztés előkészítésében közreműködő szerv, vagy személy megnevezését, 

d) az előterjesztést tárgyaló bizottság(ok) megjelölését, 

e) azon témák megjelölését, amelyek előkészítésénél lakossági fórum összehívása szükséges. 

 

(6) A munkatervet helyben szokásos módon, valamint a TTT-ben közzé kell tenni, és – elektronikus 

formában - meg kell küldeni mindazoknak, akik a TTT-hez hozzáféréssel nem rendelkeznek, de a 

jegyző az előkészítés során javaslatot kért, illetve kapott. 

 

 

Képviselő-testület üléseinek nyilvánossága, a zárt ülésre vonatkozó szabályozások 

 

13. § 

 

(1) A Képviselő-testület ülései nyilvánosak.  

(2) A Képviselő-testület a Mötv. 46. § (2) bekezdésében
3
 meghatározott esetekben zárt ülést tart, 

illetőleg tarthat. 

 

(3) A képviselő-testület nyilvános ülésein megjelenő polgárok a részükre kijelölt helyen foglalhatnak 

helyet és a tanácskozást nem zavarhatják. Ha a hallgatóság az ülést zavarja, az ülést levezető elnök a 

rendzavarót, vagy ha annak személye nem állapítható meg, a teljes hallgatóságot rendre utasíthatja, 

felszólíthatja a rendzavarás megszüntetésére, végső esetben pedig az ülésről kiutasíthatja.  

 

                                                 
3
 A Mötv 46. § (2) A képviselő-testület 

a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés 

kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén; 

b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi 

eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor; 

c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a 

pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 
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(4) A képviselő-testület ülésén csak a tanácskozási joggal rendelkezők szólalhatnak fel. Kivételesen a 

Képviselő-testület vita közben - egyszerű többséggel - a tanácskozási joggal nem rendelkezőknek is 

szót adhat, maximum 3 perces hozzászólásra. 

 

(5) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a jegyző, aljegyző, meghívása esetén az érintett, a szakértő, 

a polgármesteri hivatal osztályvezetői, továbbá a jegyzőkönyvvezetők, valamint az informatikai 

rendszert kezelő munkatárs vehetnek részt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa 

képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet részt zárt ülésen. 

 

(6) Zárt ülés tartását indítványozhatják: 

a) bizottság 

b) tisztségviselő 

c) képviselő-testület tagjai, 

 

 

(7) A zárt ülés anyagát kizárólag a következő személyeknek lehet átadni: 

a) a képviselő-testület tagjainak, 

b) a jegyzőnek, az aljegyzőnek, 

c) napirendi pontot tárgyaló bizottságok tagjainak, 

d) a polgármester döntése szerint az előterjesztés tárgyalására meghívott személyeknek, 

e) a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét ellátó szerv vezetője részére, 

f) a napirendi pontot előkészítő, valamint végrehajtó személynek. 

 

(8) Zárt ülésről készült jegyzőkönyvbe az tekinthet be, aki a zárt ülésen részt vehet, valamint a helyi 

önkormányzatok törvényességi felügyeletét ellátó szerv vezetője. 

 

 

Az ülés összehívása 

 

14. § 

 

A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze. A polgármester tartós akadályoztatása esetén az ülést 

az alpolgármester hívja össze. A képviselő-testület ülését a polgármester és az alpolgármester egyidejű tartós 

akadályoztatása, illetőleg a polgármesteri és alpolgármesteri tisztség betöltetlensége esetén az Ügyrendi és 

Közbiztonsági Bizottság elnöke hívja össze. 

 

15. § 

A képviselő-testületet határozatképtelensége esetén - 8 napon belüli időpontra - ugyanazon napirendi pontok 

megtárgyalására újra össze kell hívni. 

16. § 

 

(1) Az ülés összehívása elektronikus meghívóval történik. A meghívó megküldéséről a képviselőt SMS-ben 

értesíteni kell.  

(2) A meghívót a tisztségviselők, a képviselők, a hivatal osztályvezetői részére a részükre létrehozott 

hivatali elektronikus postafiókra kell megküldeni. 

(3) A képviselő-testület ülésére szóló meghívót a napirendek anyagaival együtt úgy kell a TTT rendszerben 

elérhetővé tenni, hogy azt az önkormányzati képviselők rendes ülés esetén az ülés előtt 5 nappal, 

rendkívüli ülés esetén az ülés kezdete előtt 48 órával hozzáférhessenek. 

(4) A képviselő-testület ülése halasztást nem tűrő indokolt esetben telefonon is összehívható, melynek 

szükségességéről a polgármester saját hatáskörben dönt. A telefonon történő összehívás esetén az írásos 

anyag a TTT rendszeren keresztül érhető el a képviselők számára. 
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(5) A telefonon összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi témájához kapcsolódó előterjesztést 

- a TTT rendszer működésképtelensége esetén - a képviselő-testület tagjai az ülést megelőzően papír 

alapon kapják kézhez. A képviselő-testület tagjainak 30 perc áll rendelkezésére az írásos előterjesztés 

áttanulmányozására.  

(6) A képviselő-testület ülésének meghívóját – a rendes ülést megelőzően 5 nappal, a rendkívüli ülés előtt 

48 órával - a város lakóit helyben szokásos módon értesíteni kell. 

(7) A képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket és határozati javaslatokat – a zárt ülés anyagának 

kivételével – A TTT rendszeren keresztül a város honlapján elérhetővé kell tenni. A Városi Könyvtár 

gondoskodik róla, hogy az érdeklődők abba elektronikus úton betekinthessenek, továbbá a Könyvtár és a 

Hivatal gondoskodik róla, hogy az érdeklődők – díj megfizetése mellett -  azokat papír alapon 

megkaphassák. 

 

(8) A meghívónak tartalmaznia kell: 

a) az ülés minősítését (rendes, rendkívüli ülés), 

b) az ülés helyét, napját, kezdési időpontját, 

c) a javasolt napirendi pontokat, 

d) a napirendek előadójának megjelölését, 

e) azt az elektronikus címet, ahol a város honlapján – a TTT rendszerben - a nyílt ülési 

előterjesztések megtekinthetők  

f) az ülést összehívó aláírását, bélyegző lenyomatát, dátumot.  

g) az addig beérkezett interpellációk tárgyát. 

 

(9) A képviselő-testület ülésére minden esetben meg kell hívni az önkormányzati képviselőket. 

 

(10)  A képviselő-testületi ülésekre meg kell hívni: 

a) a jegyzőt, aljegyzőt, 

b) a hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit, 

c) a város egyéni választókerületi országgyűlési képviselőjét, 

d) a bizottságok nem képviselő tagjait, 

e) helyi nemzetiségi önkormányzat elnökét, 

f) Az illetékes járási hivatal vezetőjét 

g) a város díszpolgárait, helyi társadalmi és civil szervezetek képviselőit, 

h) helyi intézmények vezetőit, 

i) akiknek a jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi, valamint akiknek a jelenléte a napirendi pont 

alapos és körültekintő tárgyalásához elengedhetetlenül szükséges. 

 

(11) Azon meghívottak részére – ide nem értve a (2) bekezdésben felsoroltakat - akik az adott zárt ülési 

napirend tárgyalása során jelen lehetnek, a meghívóhoz mellékelni kell az adott, zárt ülésben tárgyalandó 

előterjesztést és határozati javaslatot is.  

(12) A (10) bekezdés i) pontjában meghatározott meghívottak részére a meghívó papír alapon is 

kézbesíthető, amennyiben elektronikus levelezési cím nem áll rendelkezésre. 

 

Rendkívüli ülés 

 

17.  § 

 

(1) A polgármester szükség esetén rendkívüli ülést hívhat össze.  

 

(2) A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni a könyvvizsgáló indítványára, valamint az Mötv. 

44. §-a szerint 
4
. 

                                                 
4 Mötv. 44. § A képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést 

tart. Az ülést tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint 
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(3) A (2) bekezdés szerinti indítványt írásban, szükséges aláírásokkal ellátva a polgármesternél kell 

előterjeszteni. Az indítványhoz mellékelni kell a javasolt napirendi pont(ok) előterjesztésé(i)t, 

amelyeknek meg kell felelniük az e rendeletben támasztott követelményeknek. 

(4) A rendkívüli ülés összehívásáról szóló meghívóhoz mellékelni kell az előterjesztéseken túl az ülés 

összehívására vonatkozó – (2) bekezdés szerinti - indítványt is. 

 

Ciklusprogram 

 

18. § 

 

A polgármester az önkormányzat ciklusprogramját a képviselő-testület megalakulását (alakuló ülés) követő 

fél éven belül terjeszti a képviselő-testület elé, amely a testület megbízatásának időtartamára a 

településfejlesztés, a helyi közszolgáltatások szervezésének főbb céljait, feladatait tartalmazza.  

 

 

Előterjesztések rendje 

 

19. § 

 

 Előterjesztések előkészítésének rendjét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

 

 A képviselő-testület működési szabályai 

A napirend elfogadása, az ülés vezetése, az ülés elnökének jogköre 

20. § 

 

(1) A képviselő-testület tagjainak száma 12 fő. Az önkormányzati képviselők névjegyzékét jelen rendelet 2. 

függeléke tartalmazza. A változásokat a Polgármesteri Hivatal 2 munkanapon belül átvezeti. 

(2) A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a képviselőknek több, mint a fele (7 fő) jelen 

van. 

(3) Az ülést a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, együttes távollét esetén az Ügyrendi 

és Közbiztonsági bizottság elnöke vezeti. 

(4) Az ülés napirendjére és azok sorrendjére az ülés vezetője tesz javaslatot. 

(5) Az ülésvezető 

a) megnyitja a képviselő-testület ülését, 

b) megállapítja, hogy a képviselő-testület ülését e rendelet szabályai szerint hívták-e össze, 

c) a jelenléti ív alapján megállapítja a jelenlévő önkormányzati képviselők számát, az ülés 

határozatképességét, 

d) ismerteti a távollétüket bejelentőket, 

e) előterjeszti az ülés napirendjének javaslatát. 

(6) Az előterjesztett javaslatról a képviselő-testület vita nélkül határoz. 

                                                                                                                                                                                
a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a 

polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával. 
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(7) A javaslathoz bármely önkormányzati képviselő, vagy bizottság módosító indítványt, napirendi 

javaslatot terjeszthet elő, 

(8) A meghívóban nem szereplő napirendi javaslat testületi ülésen napirendre tűzéséről – amennyiben 

jogszabályi előírás alapján a döntés a következő munkaterv szerinti ülésig nem halasztható, vagy az 

önkormányzatnak különösen fontos érdeke indokolja – a képviselő-testület minősített többséggel dönt.  

(9) Amennyiben a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztés a TTT rendszerben az ülés napján vált 

elérhetővé, vagy a testületi ülésen került kiosztásra, úgy a képviselő-testület tagjainak, szükség esetén 30 

perc áll rendelkezésére az írásos előterjesztés áttanulmányozására.  

(10) Módosító indítványról a napirendi javaslat elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül határoz. 

A napirendi pontok tárgyalása, a hozzászólások rendje 

21. § 

(1) Képviselő-testület ülésén a napirendek sorrendje: 

a) napirend elfogadása, 

b) napirend előtti felszólalás, 

c) interpellációk, 

d) képviselői kérdések, 

e) előterjesztések. 
 

(2) Az ülés vezetője gondoskodik az ülés rendjének fenntartásáról és a tanácskozás méltóságának 

megőrzéséről. Ennek során: figyelmezteti azt a felszólalót, aki eltér a tárgyalt napirendtől, valamint 

ha a tanácskozáshoz nem illő, sértő módon nyilatkozik.  

(3) Az ülés vezetője megvonhatja a szót attól a felszólalótól, aki a rendelkezésére álló időtartamot 

kimerítette, illetve aki figyelmeztetés ellenére eltér a tárgyalt napirendtől, valamint a tanácskozáshoz 

nem illő, sértő módon nyilatkozik. 

(4) Az ülés vezetője a napirendi pontok tárgyalásakor szükség esetén szünetet rendel el. 

(5) Az ülés vezetője köteles szünetet elrendelni, ha a képviselő-testület vita nélkül hozott határozatával 

erről dönt. 

(6) A napirend előtti felszólalások során a képviselő-testület tagjai egy alkalommal legfeljebb 5perc 

időtartamban tehetik meg hozzászólásukat. 

(7) A képviselői kérdések képviselő-testületi ülésen szóban történő feltevésére a képviselőnek 

ülésenként 3 perc időtartam áll rendelkezésére. 

(8) A napirend előtti felszólalásra és a képviselői kérdésre rendelkezésre álló időkeretek nem vonhatók 

össze. 

(9) Az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan tanácskozási jog illeti meg:  

- jegyzőt, 

- akinek a részvétele a napirend tárgyalásához szükséges (előkészítésben közreműködő szervezeti 

egység vezetőjét, érintett intézmények, szervek, szervezetek képviselői, könyvvizsgáló), 

- a tárgyalt napirendhez kapcsolódóan Abony városban működő társadalmi szervek közül azokat, 

amelyek tevékenységi köre a tárgyalt napirendhez kapcsolódik, 

- a bizottság nem képviselő tagját, abban az esetben, ha az előterjesztést tárgyaló bizottság, a 

bizottsági többségi, vagy kisebbségi vélemény képviseletére, határozatával felkérte 

 

22. § 

 

(1) Az ülés vezetője a napirendi pont tárgyalásakor 

a) szót ad a napirendi pont előadójának szóbeli kiegészítésre, 
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b) szót ad az előterjesztést megtárgyaló bizottság előadójának a bizottság döntésének 

ismertetésére, 

c) igény szerint szót ad a bizottsági kisebbségi vélemény előadójának, 

d)  megnyitja a napirend vitáját, 

e) a bejelentkezés sorrendjében szót ad az előterjesztéshez kapcsolódó képviselői kérdések 

feltételére, 

f) szót ad az előterjesztő illetve az előadó részére a képviselői kérdések megválaszolására 

g) a bejelentkezés sorrendjében szót ad a vélemények kifejtésére 

h) lezárja a vitát, ha a napirendi ponthoz nincs több hozzászólás, vagy ha a képviselő-testület a 

vita lezárásáról döntött, 

i) ismét szót ad a napirendi pont előadójának, hogy válaszoljon a vitában elhangzott 

hozzászólásokra, 

j) a szavazást megelőzően ismerteti a határozati javaslatot, 

k) elrendeli a szavazást, 

l) kimondja a határozatot. 

 

(2) A polgármester a vita során minden felvilágosítást köteles megadni. Véleményét a vita során önálló 

hozzászólásban nyilváníthatja ki.  

(3) Az előadóhoz a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek, 

illetve a napirendi pont vitájához hozzászólhatnak. A hozzászólás a jelentkezés sorrendjében 

történik. 

(4) A vitában a képviselők napirendenként legfeljebb két alkalommal, személyenként összesen 5 perc 

időtartamban tehetik fel kérdéseiket az előterjesztéssel kapcsolatban, illetve tehetik meg 

hozzászólásaikat, észrevételeiket.  

(5) A tanácskozási joggal meghívottak napirendenként egy alkalommal, legfeljebb 3-3 percben 

szólhatnak hozzá a vitához.  

(6) A jegyző és a könyvvizsgáló a vitában soron kívül is felszólalhat. 

 

 

 

 

 

 

Személyes megszólíttatás 

23. § 

 

(1) A vitában elhangzó személyes tartalmú megjegyzésre az érintett képviselőnek joga van a napirendi 

pont lezárása után legfeljebb 1 perc időtartamban észrevételt tenni.  

 

(2) Ha az ülés levezetője ezt nem veszi figyelembe, az érintett képviselő kívánságára e tárgyban a 

képviselő-testület vita nélkül egyszerű többséggel határoz.  

 

(3) Viszontválasznak helye nincs. 

 

 

 

24. § 
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(1) A képviselő-testület elé kerülő döntési javaslat módosítását (szövegszerű módosítás, szövegrész 

törlés, kiegészítés) a tisztségviselők, a képviselők, és a bizottságok kezdeményezhetik.  

(2) A módosító javaslatot szövegszerűen, döntési javaslatba illeszthető módon kell megfogalmazni és 

ismertetni, ennek hiányában a módosító javaslat nem bocsátható vitára. 

(3) Rendelet-tervezethez módosító indítványt írásban, papír alapon, vagy elektronikus úton - a képviselő 

részére biztosított hivatali postafiókról az abony@abony.hu címre küldött elektronikus levélben - az 

ülés napját megelőző munkanap 12:00 óráig lehet benyújtani a polgármesterhez. A képviselő-

testületi ülésen kizárólag a rendelet-tervezet szövegében mutatkozó koherencia zavarok és 

jogszabályi ütközések megszüntetése érdekében terjeszthet elő módosító indítványt. 

 

25. § 

 

(1) A képviselő-testület ülésének levezetésével kapcsolatos kérdésekben (ügyrendi kérdés) a képviselő 

soron kívül szólhat hozzá legfeljebb 2 percben. 

(2) Ügyrendi kérdésben a képviselő-testület – szükség esetén a jegyző meghallgatását követően – vita 

nélkül határoz. 

A vita lezárása, döntéshozatal és a szavazás szabályai  

26. §  

 

(1) A hozzászólások elhangzását követően az ülés elnöke a vitát lezárja. Ezt követően - személyes 

megtámadtatás miatti észrevétel és ügyrendi hozzászólás kivételével - további képviselői 

hozzászólásra nincs lehetőség.  

(2) A vita lezárása után az előterjesztő reagál a felvetésekre.  

 

 

 

 

27. §  

(1) A képviselő-testület döntésével rendeletet alkot, határozatot hoz.  

(2) A képviselő-testület számozott határozat nélkül, jegyzőkönyvi rögzítéssel dönt: napirendi pontok 

elfogadásáról, szünet elrendeléséről, ügyrendi kérdésekben.  

 

28. § 

 

A képviselő-testület döntéshozatalából való kizárásra az Mötv. 49. §-ában.
5
 foglaltak az irányadók. 

 

29. § 

- 

(1) Az előterjesztés vitájának lezárását követően az ülés vezetője szavazásra bocsátja a módosító 

indítványokat, valamint az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat és/vagy 

rendelettervezetet. 

                                                 
5
Mötv. 49. § (1) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy 

személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett 

önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A 

kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni. 

(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a képviselő-testület döntéshozatala saját tagjának választására, 

kinevezésére, megbízására vagy delegálására irányul. 

(2) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározza a személyes érintettségre vonatkozó 

bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit. 

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a közeli hozzátartozó alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott 

közeli hozzátartozót kell érteni. 

 

mailto:abony@abony.hu
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(2) A képviselő-testület a módosító indítványokról külön-külön szavaz, amennyiben nem állnak 

ellentétben a már elfogadott módosító indítványokkal. 

 

(3) Végül az ülés vezetője a módosító indítványokkal korrigált határozati javaslatot vagy rendelet-

tervezetet teszi fel szavazásra. 

 

(4) Azon napirendi pont esetében, amelynek tárgyalása megtörtént, de döntéshozatalra 

határozatképtelenség miatt nem került sor, az ülés elnöke szünetet rendel el, és ha a szünet után a 

határozatképesség helyre áll, a napirendi pont döntéshozatalával folytatódik az ülés.  

 

(5) Amennyiben nem határozatképes az ülés, az ülést be kell zárni. A döntéssel le nem zárt 

napirendekkel kapcsolatos határozathozatalra a következő ülésen kerül sor. Ekkor a napirendet a 

szavazással kell folytatni. 

 

 

30. § 

 

(1) Ha törvény, vagy helyi rendelet másként nem rendelkezik a javaslat elfogadásáról a képviselő-testület 

az Mötv. 47. § (2) 
6
 szerinti egyszerű szótöbbséggel – a jelenlévő képviselők több mint felének igen 

szavazatával - dönt. 

(2) Minősített többség – a képviselők több mint felének igenlő szavazata - kell az  Mötv. 50. § 
7
 , 55. § (1)

8
 

, 68. § (1)
9
, 70. § (1)

10
, 76. § d)

11
, 85. § (10)

12
, 88. § (2)

13
, 89. § (2)

14
 és 103. § (1)

15
 bekezdésében  

meghatározottakon túl az alábbi döntések meghozatalához: 

                                                 
6
 47. § (2) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő önkormányzati képviselők, 

minősített többséget igénylő javaslat esetén az önkormányzati képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A 

betöltetlen önkormányzati képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni. 

 
7
 Mötv 50. § Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. pontjában foglalt, továbbá a törvényben és a szervezeti és 

működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, 

valamint a méltatlanság megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) bekezdés 

c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez.  

Mötv. 46. § (2) bek. c) a Képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt 

pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett 

üzleti érdekét sértené. 

Mötv. 42. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 

1. a rendeletalkotás; 

2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői 

megbízás; 

5. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, 

érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 

6. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, 

abból történő kiválás; 

7. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése; 

 
8
 Mötv. 55. § (1) A képviselő-testület a megbízatásának lejárta előtt név szerinti szavazással, minősített többségű döntéssel 

kimondhatja a feloszlását. 

 

9 Mötv. 68. § (1) Amennyiben a polgármester a képviselő-testület döntését a helyi önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, 

ugyanazon ügyben - a képviselő-testület önfeloszlatásáról szóló, valamint a 70. § (1) bekezdésében meghatározott ügyben hozott 

döntése kivételével - egy alkalommal kezdeményezheti az ismételt tárgyalást. A kezdeményezést az ülést követő három napon 

belül nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától számított tizenöt napon belül minősített többséggel dönt. A döntést 

addig végrehajtani nem lehet, amíg arról a képviselő-testület a megismételt tárgyalás alapján nem dönt. 

 

10 Mötv. 70. § (1) A polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt a képviselő-testület - minősített 

többséggel hozott határozata alapján - keresetet nyújthat be a polgármester ellen a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes 

törvényszékhez a polgármester tisztségének megszüntetése érdekében. Egyidejűleg kérheti a polgármesternek e tisztségéből 
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a.) a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető 

kötelezettségvállalás, államháztartáson kívüli forrás átvétele, átadása; 

b.) költségvetési tartalék felhasználása 

c.) a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása, adományozása; 

d.) közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása; 

e.) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; 

 

(3) A Képviselő-testület választás, kinevezés, vezetői megbízás, kitüntetések és elismerő címek 

adományozása során, több jelölt esetén – ha közülük többen is megkapták a minősített többséget – a 

legtöbb szavazattal támogatott jelölt személyét fogadja el.  

(4) Az Mötv 48. § (5) 
16

bekezdésében foglaltakon túl a polgármester, a jegyző és bármely képviselő 

javaslatára egyszerű szótöbbséggel dönthet a képviselő-testület a szavazás legfeljebb további egy 

alkalommal történő megismétléséről.  

(5) Ha a javaslat nem kapta meg a szükséges számú igen szavazatot, a javaslat elutasítottnak minősül. Ha 

az adott ügyben sürgős, halaszthatatlan érdemi döntés szükséges - és jogszabály másként nem 

rendelkezik - a képviselő-testület a polgármester, bármely képviselő, javaslatára egyszerű 

szótöbbséggel dönthet arról, hogy a vita ismételt megnyitásával folytatja-e tovább a tárgyalást, vagy a 

témát későbbi időpontban újra napirendre tűzi. 

 

 

31. § 

 

(1) A képviselő-testület döntéseit - ha jogszabály mást nem ír elő - nyílt szavazással hozza. 

(2) A szavazás gépi úton (számítógépi rögzítéssel), vagy kézfelemeléssel történik. A szavazat "igen", 

"nem", "tartózkodom" lehet. 

(3) Név szerinti szavazás tart a képviselő-testület az Mötv 48. § (3)
17

 bekezdésében rögzített esetekben, 

továbbá bármely képviselő javaslatára, ha az indítvány legalább 3 támogató szavazatot kapott. 

                                                                                                                                                                                
történő felfüggesztését is. A döntéshozatalban a polgármester nem vesz részt, de a határozathozatalnál a határozatképesség 

szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. A bíróság a keresetet soron kívül bírálja el. 

 

11 Mötv. 76. § Az alpolgármester e tisztsége megszűnik: 

d) ha a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel megbízását visszavonja. 

 

12 Mötv. 85. § (10) Ha a közös önkormányzati hivatalt létrehozni kívánó településeken élő nemzetiségeknek a népszámlálás 

során regisztrált aránya településenként és nemzetiségenként eléri a húsz százalékot, valamint a települések összlakosságszáma 

meghaladja az 1500 főt, vagy a közös hivatalhoz tartozni kívánó önkormányzatok száma legalább öt, akkor ezen települési 

önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének azonos tartalmú és minősített többséggel elfogadott döntésével, - 

amennyiben az érintett települések történelmi, gazdasági, kulturális hagyományai azt indokolttá teszik - a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter jóváhagyása alapján, az általa meghatározottak szerint a közös önkormányzati hivatal 

létrehozása során eltérhetnek a (2) bekezdésben foglalt előírásoktól. 

 

13 Mötv. 88. § (2) A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a 

társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez 

14 Mötv. 89. § (2) A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat hónappal 

korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. 

 

15 Mötv. 103. § (1) A települési képviselő-testület minősített többségű határozattal kezdeményezheti, hogy az Országgyűlés a 

települést a területével határos másik megye területéhez csatolja át. A kezdeményezéssel kapcsolatban helyi népszavazást kell 

elrendelni. 

 
16

 Mötv. 48. § (5) Az ülésvezető megállapítja a szavazás eredményét. Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, bármely 

önkormányzati képviselő kérésére a szavazást egy alkalommal meg lehet ismételni. 
17

Mötv, 48. § 3) A képviselő-testület név szerint szavaz az önkormányzati képviselők egynegyedének indítványára, 

továbbá név szerinti szavazást rendelhet el a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott esetekben. Ugyanazon 

döntési javaslat esetében egy alkalommal lehet név szerinti szavazást javasolni. Nem lehet név szerinti szavazást tartani a 

bizottság létszáma és összetétele tekintetében, valamint a tanácskozások lefolytatásával összefüggő (ügyrendi javaslatot 
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(4) Név szerinti szavazás elrendeléséről a képviselő-testület vita nélkül dönt. 

(5) Név szerinti szavazás esetén az ülés elnöke a névsor szerint szólítja a képviselőket, akik "igen", "nem", 

"tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak. 

(6) A jegyző a szavazatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a szavazás eredményét 

átadja az ülés elnökének, aki kihirdeti a szavazás eredményét. A név szerinti szavazás eredményét 

tartalmazó iratot az ülés elnöke és a jegyző írja alá.  

32. § 

(1) Titkos szavazás tartható az Mötv. 48. § (4)18 bekezdése szerinti ügyekben. Titkos szavazást a 

képviselő-testületi ülésen bármely önkormányzati képviselő kezdeményezheti, melyről a testület - vita 

nélkül - minősített szótöbbséggel dönt. 

(2) A titkos szavazás elektronikus úton, a szavazórendszer „titkos szavazás” üzemmódjának használatával, 

vagy szavazólapok alkalmazásával történik. 

(3) A titkos szavazás szavazólapok igénybevételével történő lebonyolítására a képviselő-testület – a 

polgármester javaslatára - minősített többségű szavazatával tagjaiból 3 fős (1 elnök, 2 bizottsági tag) 

szavazatszámláló bizottságot hoz létre. A bizottság elnökének és tagjainak elsősorban az Ügyrendi és 

Közbiztonsági Bizottság tagjai közül kell javasolni.  

(4) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, erre a célra rendszeresített és hitelesített urna 

igénybevételével történik. 

(5) A szavazás lebonyolításának technikai feltételeit a jegyző biztosítja. 

(6) A szavazatszámláló bizottság a szavazatok összeszámolása után megállapítja az érvényes és érvénytelen 

szavazatok számát, a szavazás eredményét. A szavazás eredményét a bizottság elnöke hirdeti ki. 

(7) A szavazásról külön jegyzőkönyv készül, amelyet a szavazatszámláló bizottság tagjai írnak alá. E 

jegyzőkönyvet az ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni. 

 

 

III. fejezet  

Képviselői felvilágosítás-kérés  

33.  § 

 

Interpelláció 

 

(1) Az interpelláció olyan önkormányzati ügyben benyújtott előterjesztés, amely problémát tár fel és arra 

kér választ, hogy az mikor szüntethető meg, vagy valamilyen mulasztás, helytelen gyakorlat, panasz 

orvoslását kéri. 

 

                                                                                                                                                                                
tartalmazó) kérdésekben. A név szerinti szavazás módjának meghatározásáról a szervezeti és működési szabályzat 

rendelkezik. 

 

18 Mötv. 48. § (4) A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon titkos szavazást 

tarthat a 46. § (2) bekezdésében foglalt ügyekben. 

Mötv, 46. § (2) A képviselő-testület 

a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi 

büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén; 

b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi 

eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor; 

c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek 

meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 
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(2) A képviselő-testület ülésén az önkormányzati képviselő interpellációt intézhet a  

a) polgármesterhez, 

b) alpolgármesterhez, 

c) jegyzőhöz, 

d) a bizottságok elnökeihez. 

 

 

(3) Az interpellációt – az ülést megelőzően legalább 3 munkanappal - a polgármesternél kell írásban, vagy 

elektronikus úton - a képviselő részére biztosított hivatali postafiókról az abony@abony.hu címre 

küldött elektronikus levélben - benyújtani. 

 

(4) Az interpellációnak tartalmaznia kell:  

a) az interpelláló nevét, 

b) az interpelláció címzettjét, 

c) az interpelláció tárgyát. 

 

(5) Az interpelláló interpellációja tartalmát a képviselő-testület ülésén szóban ismertetheti és kiegészítheti. 

(6) Az interpellációra a képviselő-testület ülésén kell érdemi választ adni. Az interpellált személy indokolt 

esetben 30 napon belül írásban is válaszolhat. Az írásbeli választ minden képviselőnek meg kell küldeni. 

(7) Írásban adott választ a következő rendes képviselő-testületi ülés napirendjére kell tűzni, melynek során 

az interpelláció címzettje írásbeli válaszának tartalmáról tájékoztatja a képviselő-testületet. 

(8) (A válaszadást követően az interpelláló viszontválaszt adhat, melyben nyilatkozik arról, hogy a kapott 

választ elfogadja-e, majd a képviselőt-testület vita nélkül dönt a válasz elfogadásáról. 

(9) Ha az interpellációra adott választ az önkormányzati képviselő nem fogadja el, a képviselő-testület dönt 

annak elfogadásáról. Ha a választ a képviselő-testület sem fogadja el, az ügy további vizsgálat és 

javaslattétel céljára a képviselő-testület által kijelölt bizottság elé utalandó. A bizottság állásfoglalását 

és/vagy határozati javaslatát a következő ülésen terjeszti elő, amelyről a képviselő-testület határoz. 

(10)  Az interpelláció kivizsgálásába az interpelláló képviselőt be kell vonni. 

(11)  Az interpellációról a jegyző nyilvántartást vezet. 

 

Képviselői kérdés 

 

34. § 

 

(1) A kérdés önkormányzati hatáskörbe tartozó bármely (pl. szervezeti, működési, döntés-előkészítési 

stb.) ügyben történő felvetés vagy tudakozódás. 

(2) Önkormányzati képviselő a polgármesternél írásban, elektronikus úton - a képviselő részére 

biztosított hivatali postafiókról az abony@abony.hu címre küldött elektronikus levélben - vagy a 

képviselő-testület ülésén szóban a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a jegyzőhöz, a 

bizottságok elnökeihez intézhet kérdést, amelyre az ülésen szóban vagy legkésőbb 30 napon belül 

írásban érdemi választ kell adni. 

(3) A kérdésre adott válasz elfogadásáról sem a képviselő, sem a képviselő-testület nem dönt.  

 

 

IV. fejezet 

 

A képviselő-testületi ülések dokumentálása 

 

A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 

 

35. § 

 

mailto:abony@abony.hu
mailto:abony@abony.hu
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(1) A képviselő-testület üléséről az Mötv. 52. §-ában
19

 foglalt szabályok szerint jegyzőkönyvet kell 

készíteni. Az ülésen elhangzottakat hangfelvételen is rögzíteni kell. 

(2) Jegyzőkönyv az Mötv. 52. § (1) bekezdésében rögzítetteken túl tartalmazza: 

 

a)   jegyzőkönyvvezető nevét 

b)   döntéshozatal módját, 

c) az elnök intézkedéseit, 

d)   képviselő-testület ülésén történt fontosabb eseményeket, 

 

(3) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell: 

a) meghívót, 

b) jelenléti ívet, 

c) előterjesztéseket, az interpellációkat, az írásban benyújtott képviselői kérdéseket,  

d) névszerinti szavazásról készült dokumentumot, 

e) a jegyző törvényességi észrevételét, 

f) az interpellációra és a kérdésre utólag adott választ, 

g) a szavazólap igénybevételével történt titkos szavazásról készül jegyzőkönyvet, 

h) az írásba foglalt véleményt, javaslatot, hozzászólást, 

i) az elfogadott - a polgármester és jegyző sajátkezű aláírásával ellátott – rendeletet. 

 

(4) Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül, melybe csak azok tekinthetnek bele, akik a képviselő-testület 

zárt ülésein részt vehetnek. 

 

A döntések nyilvántartása, kihirdetése, a jegyzőkönyvek nyilvánossága 

 

36. § 

 

(1) A rendeleteket és a határozatokat évente újrakezdődő növekvő sorszámozással kell ellátni, és a TTT 

rendszer alkalmazásával elektronikus módon nyilvántartani.  

(2) A határozatokat az alábbiak szerint kell megjelölni: 

                                                 
19 52. § (1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: 

a) a testületi ülés helyét; 

b) időpontját; 

c) a megjelent önkormányzati képviselők nevét; 

d) a meghívottak nevét, megjelenésük tényét; 

e) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat; 

f) az előterjesztéseket; 

g) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak 

lényegét; 

h) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát; 

i) a döntéshozatalban résztvevők számát; 

j) a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát; 

k) a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését; 

l) a szavazás számszerű eredményét; 

m) a hozott döntéseket és 

n) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottakat. 

(2) A képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá. A jegyzőkönyv közokirat, amelynek 

elkészítéséről a jegyző gondoskodik. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt 

napon belül a jegyző köteles megküldeni a kormányhivatalnak. 

(3) A választópolgárok - a zárt ülés kivételével - betekinthetnek a képviselő-testület előterjesztésébe és ülésének 

jegyzőkönyvébe. A közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is 

biztosítani kell. A zárt ülésen hozott képviselő-testületi döntés is nyilvános. 
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„sorszám/év(döntés napja) számú képviselő-testületi határozat 

cím” 

(3) A zárt ülésen hozott határozatok megjelölése esetén sorszáma elé „Z-” jelzést kell beszúrni. 

 

37. § 

 

(1) Az önkormányzati rendeleteket a helyben szokásos módon kell kihirdetni. 

(2) Hatályos rendeleteket és határozatokat a képviselők és a lakosság számára a TTT rendszer 

alkalmazásával a város honlapján hozzáférhetővé kell tenni. 

(3) A képviselő-testület nyílt üléseinek jegyzőkönyveit, valamint a zárt ülésen hozott határozatokat – az 

állampolgárok általi hozzáférés biztosítása érdekében - a városi könyvtár részére egy nyomtatott 

példányban meg kell küldeni.  

(4) A jegyzőkönyvek 1 eredeti példányát – nyílt és zárt ülésekét külön-külön - évente be kell köttetni 

(5) A zárt ülések jegyzőkönyveit a Titkárság elkülönítetten, elzárva őrzi, az azokba a való betekintéseket 

írásban dokumentálni kell, amely tartalmazza: 

 

a) betekintés az időpontját,  

b) a betekintő nevét és, jogosultságának alapját,  

c) a betekintő aláírását  

d) a betekintést biztosító titkársági ügyintéző aláírását. 

 

 

 

V. fejezet 

 

Az önkormányzati képviselő
 

 

A képviselő-testület tagjainak jogállása 

 

38. § 

 

(1) A képviselő jogállását az Alaptörvény a Mötv. rendelkezései határozzák meg.  

(2) A képviselő Abony Város egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választók érdekeit. 

 

 

Az önkormányzati képviselő jogai 

 

39. § 

 

(1) Az önkormányzati képviselőt az Mötv. 32. § (2) a)-h) 
20

 foglalt jogokon túl:  

                                                 
20

 Mötv. 32. § (2) Az önkormányzati képviselő: 

a) a képviselő-testület ülésén - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon - kezdeményezheti rendelet 

megalkotását vagy határozat meghozatalát; 

b) a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben 

felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb harminc napon belül írásban - érdemi választ kell adni; 

c) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, vagy kérésére a véleményét rögzíteni kell a 

jegyzőkönyvben; 

d) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület bármely bizottságának nyilvános vagy zárt ülésén. Javasolhatja a 

bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell 

terjeszteni és tárgyalására az önkormányzati képviselőt meg kell hívni. Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül 

bizottságának, a polgármesternek, a részönkormányzat testületének, a jegyzőnek - a képviselőtestület által átruházott - 

önkormányzati ügyben hozott döntését; 

http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_14/8.%20Besz%C3%A1mol%C3%B3%20az%20Abonyi%20V%C3%A1rosfejleszt%C5%91%20Kft.%202013.%20%C3%A9vi%20munk%C3%A1j%C3%A1r%C3%B3l.pdf
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a) E rendeletben foglaltak szerint interpellációt nyújthat be. 

b) A hivataltól igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli 

közreműködést.  

c) A képviselőt, a bizottság elnökét, a bizottság tagját, külön rendeletben meghatározott 

tiszteletdíj illeti meg. 

(2) A képviselő és bizottsági tag a testületi működést segítő informatikai eszközök és alkalmazások 

használatára vonatkozóan támogatásra (képzés, segítségnyújtás) jogosult, amelyet a hivatal 

közvetlenül, vagy külső partner bevonásával biztosít. 

(3) A képviselő és bizottsági tag részére biztosítani kell a TTT rendszer való hozzáférést, valamint névre 

szóló elektronikus postafiókot. 

(4) A képviselő és bizottsági tag részére biztosítani kell a (3) bekezdésben rögzített informatikai 

eszközök igénybevételét biztosító személyi számítógépet (laptop) 

(5) A képviselő fogadóórájának megtartásához - hivatali időben, előzetes egyeztetés alapján  – a 

városháza épületében helyiséget kell biztosítani.  

 

Az önkormányzati képviselő kötelességei 

 

40. § 

 

(1) Az önkormányzati képviselő az Mötv-ben rögzített  

- választhatóságának elvesztésére vonatkozó bejelentési Mötv. 29. § (2)
21

 ,  

- testületi ülésén való megjelenési és részvételi Mötv, 32. § (2) i) 
22

 ,  

- képzési Mötv, 32. § (2) j)
23

 

- választókkal való kapcsolattartási Mötv, 32. § (2) k)
24

 

- összeférhetetlenség megszüntetési Mötv, 37. § (1) 
25

,  

- méltatlansággal kapcsolatos Mötv, 38. § (2) 
26

  

                                                                                                                                                                                
e) megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet; 

f) a polgármestertől igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást. Közérdekű ügyben kezdeményezheti a 

polgármester intézkedését, amelyre annak harminc napon belül érdemi választ kell adni; 

g) a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartam alatt a munkahelyén felmentést élvez a munkavégzés alól. Az 

emiatt kiesett jövedelmét a képviselő-testület téríti meg, melynek alapján az önkormányzati képviselő társadalombiztosítási 

ellátásra is jogosult. A képviselő-testület átalányt is megállapíthat; 

h) a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságának ülésén a magyar jelnyelvet vagy az általa választott speciális 

kommunikációs rendszert használhatja. A magyar jelnyelv, valamint a választott speciális kommunikációs rendszer használatának 

valamennyi költségét az önkormányzat biztosítja; 

 
 

21
 Mötv. 29. § (1) Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik: 

b) ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán már nem választható; 

(2) Az önkormányzati képviselő az (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel bekövetkezéséről három napon belül köteles tájékoztatni a 

képviselő-testületet és a kormányhivatalt. 

 
22 Mötv. 32. § (2) [a képviselő…] i) köteles a testületi üléseken megjelenni, a képviselő-testület munkájában és döntéshozatali eljárásában 

részt venni; 

 
23

 Mötv. 32. § (2) [a képviselő…] j) eskütételét követően három hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal által szervezett képzésen; 
24

 Mötv. 32. § (2) [a képviselő…] k) köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást 

nyújt képviselői tevékenységéről. 

 
25 Mötv. 37. § (1) Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől 

számított harminc napon belül köteles megszüntetni. Amennyiben jogszabályban meghatározottak szerint nem lehetséges az összeférhetetlenségi 

ok alapjául szolgáló jogviszony harminc napon belül történő megszüntetése, akkor az önkormányzati képviselő által tett és a jogviszony 

megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített lemondó nyilatkozatának a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott bizottságnak történő átadását az összeférhetetlenség megszüntetésének kell tekinteni. 

 

 
26 Mötv.38. § (1) Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását, 

b) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek; 
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- köztartozás-mentességgel kapcsolatos Mötv, 38. § (4)
27

  

- vagyonnyilatkozat-tételi Mötv, 39. § (1) 
28

,  

- kizárási ok bejelentési 49. § (1) 
29

 

kötelezettségeinek teljesítésén túl köteles: 

a) Előzetesen írásban, elektronikus levélben, vagy sms-ben bejelenteni és indokolni a 

polgármesternek, ha a képviselő-testület ülésén való részvételében, vagy egyéb 

megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van. 

b) Az önkormányzati képviselő köteles a tudomására jutott szolgálati és hivatali titkot 

megőrizni, mely kötelezettsége megbízatásának megszűnését követően is fennáll. 

c)  A magánéletben olyan magatartás tanúsítása, amely összeegyeztethető a képviselői 

minőségével, közéleti tevékenységével. 

 

41. § 

 

(1)  Amennyiben a képviselő-testületi tag a havonta, munkaterv szerint tartott ülésekre vonatkozóan a 

testületi döntések meghozatalának legalább 50 %-ában nem vesz részt –  ide nem értve az igazolt 

távolléteket –, a következő két hónapban tiszteletdíját az őt képviselői minőségében megillető tiszteletdíj 50 

%-ának megfelelő összeggel csökkenteni kell. 

(2) Amennyiben a képviselő-testületi tag a negyedévben tartott rendkívüli ülésekre vonatkozóan a testületi 

döntések meghozatalának legalább 50 %-ában nem vesz részt –  ide nem értve az igazolt távolléteket –, a 

negyedévet követő hónapban tiszteletdíját az őt képviselői minőségében megillető tiszteletdíj 50 %-ának 

megfelelő összeggel csökkenteni kell.  

(3) A hiányzás jellegének igazolt vagy igazolatlan minősítése a polgármester feladata. A polgármester 

köteles igazolatlan távollétnek minősíteni azt az egyébként igazoltnak minősülő távollétet is, amelyet az 

                                                                                                                                                                                
d) akinek az állammal, önkormányzattal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt az 

erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat 

rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi; 

e) akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás során ki nem elégített követelésekért a bíróság 

jogerősen megállapította a felelősségét és a bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettségét nem teljesítette; 

f) aki a vele szemben megindított bírósági eljárást lezáró jogerős bírósági döntés végrehajtását akadályozza, vagy azt neki felróható módon 

elmulasztja; 

g) aki a 36. §-ban szabályozott összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület tudomására. 

(2) Az önkormányzati képviselő köteles az (1) bekezdés a)-g) pontjában foglaltakról, a jogerős ítélet kézhezvételétől vagy az (1) bekezdés d) 

és e) pontjában foglaltak beálltától számított három napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet és a kormányhivatalt. 

 

 
27 Mötv. 38. § (4) Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás 

rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). Az önkormányzati képviselő az 

adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az 

adatbázisba való felvételének megtörténtét. Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az 

önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-

testületet és a kormányhivatalt. 

 
28 Mötv. 39. § (1) Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül a 

2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös 

háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti 

vagyonnyilatkozatát. 

 

 
29 Mötv. 49. § (1) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az 

önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy 

bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából 

jelenlevőnek kell tekinteni. 

(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a képviselő-testület döntéshozatala saját tagjának választására, kinevezésére, 

megbízására vagy delegálására irányul. 

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a közeli hozzátartozó alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott közeli 

hozzátartozót kell érteni. 
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érintett képviselő a mulasztásra okot adó körülményről való tudomásszerzését követő két munkanapon belül 

előzetesen jelezni elmulasztott. Az előzetes jelzést írásban a polgármester telefonjára SMS-ben, vagy az 

abony@abony.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben kell megtenni. 

(4) Amennyiben az önkormányzati képviselő nem tesz eleget a kizárási ok bejelentésére vonatkozó Mötv. 

49. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének tiszteletdíját a következő 6 hónapban az őt képviselői 

minőségére tekintettel megillető tiszteletdíja 25 %-ának megfelelő összeggel csökkenteni kell. 

(5) Amennyiben a képviselő aktuális havi tiszteletdíja nem nyújt fedezetet a jelen §-ban rögzített szankciók 

érvényesítésére, úgy a csökkentést elő kell jegyezni és a soron következő tiszteletdíjból, díjakból kell 

érvényesíteni.  

 

VI. fejezet 

 

A képviselő-testület bizottságai 

 

A bizottság jogállása és az állandó bizottság 

 

42. § 

 

(1) A képviselő-testület feladatainak hatékonyabb, eredményesebb ellátása érdekében állandó és ad-hoc 

bizottságokat hoz létre.  

 

(2) A bizottság általános feladata: 

a) feladatkörében előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések 

végrehajtását, 

b) dönt a hatáskörébe utalt ügyek esetében, 

c) javaslatot tesz – saját szakterülete vonatkozásában – a költségvetési koncepció és az 

önkormányzat éves költségvetése összeállításához és figyelemmel kíséri azok végrehajtását, 

d) a képviselő-testület döntéseinek előkészítése érdekében megvitatja és állást foglal a feladatkörébe 

tartozó ügyekben, 

e) Véleményezi a bizottság feladatkörét érintő előterjesztéseket. A képviselő-testület 

munkatervében számára meghatározott feladatok tárgyában előterjesztést nyújt be. 

f) Közreműködik a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok előkészítésében. 

Az egyes bizottságok feladatkörébe tartozó rendelet-tervezetet az érintett bizottság köteles 

véleményezni. 

g) Feladatkörében ellenőrzi a képviselő-testület hivatalának, az önkormányzat fenntartásában 

működő költségvetési szervek, képviselő-testület döntéseinek az előkészítésére, illetőleg 

végrehajtására irányuló munkáját. Ha a bizottság az ellenőrzött szervek tevékenységében a 

képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a 

szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester intézkedését kezdeményezheti. 

 

(3) A bizottság önálló kapcsolatot létesíthet és tarthat fenn más önkormányzatok bizottságaival és 

szakterületéhez kapcsolódó intézményekkel, szervezetekkel. 

 

43. § 

 

(1) A bizottságok létrehozásáról, megszüntetéséről, nevének meghatározásáról a bizottság létszámáról a 

képviselő-testület minősített többséggel dönt. 

(2) A képviselő-testület a bizottság képviselő tagjai közül elnököt választ. A bizottságok a bizottság 

tagjai közül az elnök helyettesítésére elnök-helyettest választanak.  
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(3) A bizottsági tagokra és elnökökre bármely önkormányzati képviselő javaslatot tehet. A bizottsági 

tagok és elnök megválasztásához, felmentéséhez minősített többség szükséges. 

(4) A bizottság elnöke képviseli a bizottságot, összehívja és vezeti annak üléseit, megszervezi a 

bizottság munkáját. A bizottság elnöke a bizottság határozatképessége, döntéshozatala 

szempontjából bizottsági tagnak tekintendő. 

(5) A bizottság elnökhelyettese segíti a bizottság elnökének munkáját, felkérése alapján, illetve az elnök 

akadályoztatása esetén ellátja az elnöki feladatokat. A bizottság elnök-helyettese a bizottság 

határozatképessége, döntéshozatala szempontjából bizottsági tagnak tekintendő. Az elnökhelyettesi 

tisztség nem jár kiemelt tiszteltdíjjal.  

(6) Az elnökhelyettest a bizottság az elnökének javaslatára választja meg a bizottság önkormányzati 

képviselő tagjai közül 

(7) A bizottságok nem képviselő tagjai a képviselő-testület előtt esküt tesznek. 

(8) A bizottságok tagjai kötelesek a tudomásukra jutott állami, szolgálati, illetőleg magán- és üzleti tikot 

megőrizni. 

(9) A bizottságok részletes feladatait, a rájuk átruházott hatásköröket e rendelet 4. számú melléklete 

tartalmazza. 

(10) A bizottság nem képviselő tagja a választást követő 30 napon belül, majd ez követően 

kétévente, az esedékesség évében június 30-ig vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A bizottság nem 

képviselő tagja saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élők 

vagyonnyilatkozatát. 

 

Ideiglenes (ad-hoc) bizottság 

 

44. § 

 

(1) A képviselő-testület az általa meghatározott célfeladatok elvégzésére ideiglenes (ad-hoc) bizottságot 

hozhat létre.  

(2) A bizottság részletes feladatait a képviselő-testület a bizottságot létrehozó határozatában jelöli ki. 

(3) Az ad-hoc bizottságra egyebekben a bizottságokra vonatkozó szabályok irányadók. 

(4) Az ad-hoc bizottságban végzett munkáért külön díjazás nem jár. 

 

 

Bizottság működésének szabályai 

 

45. § 

 

(1) A bizottság határozatképességére, határozathozatalára és a zárt ülés tartására a képviselő-testületre 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

(2) A bizottság ülésének összehívására, működésére, nyilvánosságára, határozatképességére és 

határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a bizottság tagjainak kizárására, a bizottság üléséről 

készült jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően 

alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kizárásról a bizottság dönt, továbbá a jegyzőkönyvet a 

bizottság elnöke és egy – a bizottság ügyrendjében meghatározásra kerülő rendszer szerint kijelölésre 

kerülő - tagja írja alá.  

(3)  A bizottság éves munkaterv alapján működik, amelyet a képviselő-testület éves munkatervének 

jóváhagyását követően munkaterv szerinti ülésén  hagy jóvá. 

(4) A bizottság ülését az elnök, illetve tartós akadályoztatása esetén az elnök-helyettes    

hívja össze és vezeti.  

(5) Az előbbiek tartós akadályoztatása miatt a bizottság összehívásáról a polgármester gondoskodik, ha a 

bizottsági döntés elmaradása önkormányzati érdeksérelemmel járna. 
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(6) A bizottságot a képviselő-testület határozatára, a bizottsági tagok egynegyedének indítványára, vagy 

más bizottság határozatában foglalt indítványra a megjelölt határidőre össze kell hívni. A 

polgármester indítványára történő összehívás esetén a bizottságot az indítvány kézhezvételétől 

számított nyolc napon belüli időpontra kell összehívni. 

(7) A bizottság azon előterjesztéseket, amelyek e rendelet 4. számú melléklete szerint véleményezési 

jogkörébe tartoznak köteles véleményezni. 

(8) Az önkormányzati képviselő, vagy a képviselő-testület más bizottságai kérésére bizottság 

feladatkörébe tartozó ügy tárgyalását a bizottság legközelebbi munkaterv szerinti ülése elé kell 

terjeszteni, s arra az indítványozót meg kell hívni. 

(9) A bizottság ülései – a zárt ülésre vonatkozó rendelkezések szerinti kivételekkel – nyilvánosak.  

(10) A bizottság zárt ülésen köteles tárgyalni azon, a képviselő-testület elé kerülő 

előterjesztéseket, amelyek zárt ülésen történő tárgyalását az előterjesztő indítványozza. 

(11) A bizottság üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a polgármestert, alpolgármestert, 

jegyzőt, valamint a bizottság ügyrendjében megjelölt személyeket. 

(12) A bizottsági ülésre meg kell hívni mindazon személyeket, akiknek a jelenléte a napirendi pont 

alapos és körültekintő tárgyalásához elengedhetetlenül szükséges. 

 

46. § 

 

(1) A bizottság ülésére szóló, az ülés helyét, idejét és napirendjét tartalmazó meghívót úgy kell 

elektronikus úton kézbesíteni, hogy azt a bizottság tagjai munkaterv szerinti ülés esetén az ülést 

megelőző hét pénteken 12 óráig, rendkívüli ülés esetén az ülés kezdete előtt legalább 48 órával 

megkapják. A bizottsági ülés telefonon is összehívható, melyre a képviselő-testületre vonatkozó 

szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a szükségesség kérdésében a 

bizottság elnöke dönt. 

(2) A bizottság munkatervében szereplő előterjesztéseket legkésőbb az azt tárgyaló munkaterv 

szerinti bizottsági ülés meghívójának kézbesítésével egyidejűleg, a munkatervben nem szereplő 

előterjesztéseket és a rendkívüli üléseken tárgyalandó előterjesztéseket lehetőség szerint az ülés 

meghívójának kézbesítésével egyidejűleg, de legkésőbb az ülés kezdetét megelőzően 48 órával 

kell a bizottsági tagok számára elérhetővé tenni a TTT rendszerben. 

(3) A munkaterv szerinti bizottsági és képviselő-testületi ülések meghívójának tervezetét a Titkárság 

legkésőbb a bizottsági ülés napját megelőző hét csütörtök 15 órájáig elektronikus úton megküldi 

a bizottsági elnökök részére.  

(4) Az elnök, a más bizottságok által előkészítendő előterjesztések kivételével bármely a képviselő-

testület által tárgyalandó előterjesztés napirendre vételéről rendelkezhet. A bizottság napirendjére 

vonatkozó, a tervezettől eltérő rendelkezését az elnök, a munkaterv szerinti bizottsági ülés napját 

megelőző hét péntek 8 órájáig küldi meg hivatali elektronikus postafiókjának használatával az 

abony@abony.hu címre.  

(5) Amennyiben a (4) bekezdésben rögzített időpontig a bizottsági napirendre vonatkozó rendelkezés 

nem érkezik, úgy a napirend tervezete az elnök által jóváhagyottnak minősül. 

47. § 

 

(1) A bizottság egyes napirendjeit más bizottsággal együttes ülésen is megtárgyalhatja. Az együttes 

ülés szabályait a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 

(2) Az együttes bizottsági ülés döntéshozatalát, határozatképességét bizottságonként külön kell 

vizsgálni. 

(3) Az együttes bizottsági ülés vezetésében és jegyzőkönyv-vezetésében a bizottságok elnökei 

állapodnak meg. 

 

48. § 

 

A bizottságok munkáját a jegyző segíti az alábbiak szerint: 

a) jóváhagyásra előkészíti a képviselő-testület munkaterve alapján a bizottságok munkatervét, 
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b) gondoskodik az ülés meghívójának összeállításáról és kiküldéséről, 

c) az átruházott hatáskörben hozott határozatokat 3 napon belül – törvényességi ellenőrzés után 

– megküldi a polgármesternek, felfüggesztési jogának gyakorlása végett, 

d) elkészítteti a bizottsági ülés határozatainak és jegyzőkönyvének tervezetét. 

 

49. § 

 

(1) A bizottság ülésén saját, vagy átruházott hatáskörben hozott döntéseinek tervezetét a 

jegyzőkönyvvezető a bizottsági ülést követő 5 munkanapon belül küldi meg a bizottsági elnök és 

a jegyzőkönyv-hitelesítő részére annak hivatali postafiókjába.  Az elnök és a jegyzőkönyv-

hitelesítő – a hanganyag szükség szerinti visszahallgatását követően - két munkanapon belül 

hivatali elektronikus postafiókjának használatával az abony@abony.hu címre küldött 

elektronikus levélben kérheti azok javítását, pontosítását.  

(2) A képviselő-testület elé kerülő előterjesztésekkel kapcsolatos bizottsági döntések tervezetét a 

jegyzőkönyv-vezető a bizottsági ülést követő 3 munkanapon belül, de legkésőbb az azt tárgyaló 

képviselő-testületi ülést megelőző 2. munkanapon küldi meg a bizottsági elnök és a jegyzőkönyv-

hitelesítő hivatali postafiókjába. Az elnök és a jegyzőkönyv-hitelesítő – a hanganyag szükség 

szerinti visszahallgatását követően – legkésőbb az ülés napját követő 5. munkanapon, de 

legkésőbb az azt tárgyaló képviselőtestületi ülést megelőző munkanapon a hivatali elektronikus 

postafiókjának használatával az abony@abony.hu címre küldött elektronikus levélben kérheti 

azok javítását, pontosítását.  

(3) Amennyiben az elnök és a jegyzőkönyv-hitelesítő a részére megküldött tervezeteket a hivatali 

elektronikus postafiókjának használatával az abony@abony.hu címre küldött elektronikus 

levélben jóváhagyja, vagy a jelzett határidőig javítási, pontosítási igénnyel nem él, a titkárság 

haladéktalanul gondoskodik a bizottsági döntés TTT rendszerbe történő feltöltéséről és az érintett 

bizottsági ülésen a törvényességi felügyeletet ellátó köztisztviselő egyetértésével annak 

elérhetővé tételéről. 

(4) A képviselő-testület ülését megelőző két munkanapon belül tartott bizottsági ülés döntéseinek 

tervezetét a jegyzőkönyvvezető haladéktalanul elkészíti és megküldi az elnök és a jegyzőkönyv-

hitelesítő hivatali postafiókjába. Amennyiben az elnök és a jegyzőkönyv-hitelesítő azokat hivatali 

elektronikus postafiókjának használatával az abony@abony.hu címre küldött elektronikus 

levélben legkésőbb a képviselő-testület ülésének napján 10 óráig jóváhagyja a titkárság 

haladéktalanul gondoskodik a bizottsági döntés TTT rendszerbe történő feltöltéséről és az érintett 

bizottsági ülésen a törvényességi felügyeletet ellátó köztisztviselő egyetértésével annak 

elérhetővé tételéről. 

(5) A (4) bekezdés szerinti jóváhagyás híján a bizottság döntéseit a képviselő-testület ülésén a 

bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes ismerteti. 

 

50.  § 

 

(1) A bizottsági ülések jegyzőkönyveit a jegyzőkönyvvezető legkésőbb az ülés napját követő 10. 

napon elektronikus úton megküldi az elnök és a jegyzőkönyv-hitelesítő hivatali postafiókjába. 

(2) Amennyiben az elnök és a jegyzőkönyv-hitelesítő azokat hivatali elektronikus postafiókjának 

használatával az abony@abony.hu címre küldött elektronikus levélben legkésőbb az Mötv. 60. §-

ában
30

 rögzített felterjesztési határidőt megelőző második munkanapon kérheti annak javítását, 

pontosítását.  

(3) Amennyiben a (2) pontban rögzített határidőig az ott megjelölt módon a jegyzőkönyvben 

változtatást nem kért, illetőleg a kért módosítás átvezetésre került, a bizottság elnöke és a 

                                                 
30

Mötv.  60. § A bizottság ülésének összehívására, működésére, nyilvánosságára, határozatképességére és határozathozatalára, 

döntésének végrehajtására, a bizottság tagjainak kizárására, a bizottság üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-

testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kizárásról a bizottság dönt, továbbá a 

jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá. A jegyző tizenöt napon belül köteles a jegyzőkönyvet megküldeni a 

kormányhivatalnak. 
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jegyzőkönyv-hitelesítő legkésőbb az felterjesztési határidőt megelőző munkanapon – hivatali 

időben - a jegyzőkönyvet aláírja. 

 

51. § 

 

(1) Amennyiben a bizottság tagja, vagy elnöke a havi munkaterv szerint tartott ülésekre vonatkozóan a 

döntések meghozatalának legalább 50 %-ában nem vesz részt –  ide nem értve az igazolt 

távolléteket –, a következő két hónapban tiszteletdíját az őt e minőségében megillető tiszteletdíj 50 

%-ának megfelelő összeggel csökkenteni kell. 

(2) Amennyiben a bizottság tagja, vagy elnöke a negyedévben tartott rendkívüli ülésekre vonatkozóan a 

döntések meghozatalának legalább 50 %-ában nem vesz részt –  ide nem értve az igazolt 

távolléteket –, a negyedévet követő hónapban tiszteletdíját az őt e minőségében megillető tiszteletdíj 

50 %-ának megfelelő összeggel csökkenteni kell.  

(3) A hiányzás jellegének igazolt vagy igazolatlan minősítése a bizottsági tag esetén az elnök, az elnök 

esetében a polgármester feladata. Az elnök, illetve polgármester köteles igazolatlan távollétnek 

minősíteni azt az egyébként igazoltnak minősülő távollétet is, amelyet az érintett képviselő a 

mulasztásra okot adó körülményről való tudomásszerzését követő két munkanapon belül előzetesen 

jelezni elmulasztott. Az előzetes jelzést írásban a polgármester telefonjára SMS-ben, vagy az 

abony@abony.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben kell megtenni. 

(4) Amennyiben a bizottság elnöke vagy tagja nem tesz eleget a kizárási ok bejelentésére vonatkozó 

Mötv 49. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének tiszteletdíját következő 6 hónapban az őt e 

minőségében megillető tiszteletdíja 25 %-ának megfelelő összeggel csökkenteni kell. 

(5) Amennyiben az elnök illetőleg a jegyzőkönyv-hitelesítő nem tesz eleget a jegyzőkönyv aláírására 

vonatkozó 50. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének, az ott megjelölt határidőig, úgy a 

Titkárság vezetőjének indítványára a polgármester az őt bizottsági tagként illetve elnökként 

megillető egy havi tiszteletdíja 50%-át kitevő tiszteletdíj-csökkentéssel sújtja. 

VII. fejezet 

 

Képviselő-testület tisztségviselői 

 

A polgármester 

 

52. § 

 

(12) A polgármester feladatait főhivatású polgármesterként látja el. 

(13) A polgármester ellátja az Mötv 67-68 §-ában 
31

 foglalt feladatokat. 

                                                 
31

 65. § A képviselő-testület elnöke a polgármester. A polgármester összehívja és vezeti a képviselő-testület ülését, 

valamint képviseli a képviselő-testületet. 

66. § A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége, döntéshozatala, működése 

szempontjából önkormányzati képviselőnek tekintendő. 

67. §
39

 (1) A polgármester 

a) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri hivatalt, a közös önkormányzati 

hivatalt; 

b) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a polgármesteri hivatalnak, a közös önkormányzati hivatalnak 

feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában; 

c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, egyes hatásköreinek 

gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal 

ügyintézőjére; 

d) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, 

munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására; 

e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 

f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében; 

g) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében. 

(2) A 42. § 2. és 7. pontjában meghatározott kérdésekről, valamint egyéb jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó 

eszközben meghatározott kinevezésről, megbízásról, választásról a fővárosi közgyűlés kizárólag a főpolgármester 

előterjesztése alapján dönthet. 

mailto:abony@abony.hu
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV#lbj39param
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(14) A képviselő-testület az Mötv. 71. §-ának
32

 rendelkezései szerint állapítja meg a polgármester 

illetményét és költségtérítését. 

(15)  A polgármester a jogszabályban megjelölt összeférhetetlenségi okot az Ügyrendi és 

Közbiztonsági Bizottság elnökének jelzi. 

(16) A polgármester fogadónapot tart. 

 

A polgármester feladata 

 

53. § 

 

(1) A polgármesternek az Mötv. 67-68. §-ában foglaltakon túl a képviselő-testület működésével 

összefüggő feladatai különösen: 

a. biztosítja a képviselő-testület, demokratikus széles nyilvánosság melletti működését, 

b. segíti az önkormányzati képviselők munkáját. 

 

(2) A polgármesternek a bizottságok működésével összefüggő kiemelt feladatai: 

a) kötelező jelleggel indítványozza a bizottság összehívását, 

b) felfüggeszti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület  döntésével, 

vagy sérti az önkormányzat érdekeit. Amennyiben a bizottság az érdeksérelmet nem állítja helyre, a 

felfüggesztett döntést a képviselő-testület soron következő ülése elé kell terjeszteni. 

                                                                                                                                                                                
68. § (1) Amennyiben a polgármester a képviselő-testület döntését a helyi önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, 

ugyanazon ügyben - a képviselő-testület önfeloszlatásáról szóló, valamint a 70. § (1) bekezdésében meghatározott ügyben 

hozott döntése kivételével - egy alkalommal kezdeményezheti az ismételt tárgyalást. A kezdeményezést az ülést követő három 

napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától számított tizenöt napon belül minősített többséggel dönt. A 

döntést addig végrehajtani nem lehet, amíg arról a képviselő-testület a megismételt tárgyalás alapján nem dönt. 

. 

 (2) Amennyiben a képviselő-testület - határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt - két egymást követő 

alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 

ügyben - a 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével - döntést hozhat. A polgármester a döntésről a képviselő-testületet a 

következő ülésen tájékoztatja. 

(3) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet 

a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - a képviselő-

testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben. 

(4) A polgármester önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről 

tájékoztatja a képviselő-testületet. 

 
32

 71. §
42

 (1)
43

 A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik 

a miniszter központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben 

meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. A 

főpolgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott költségtérítésre, valamint a minisztert jogszabály alapján 

megillető egyéb juttatásokra jogosult. 

(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára 

havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló 

törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének 

összegével. 

(3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek 

összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény 90%-ának összegével. 

(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 

a) 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében; 

b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

c) 60%-a az 1501-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

d) 70%-a a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

e) 80%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében. 

(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra 

jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 

(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke 

havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV#lbj42param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV#lbj43param
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c) feladategyeztető megbeszélést tart a bizottság elnökei részére, 

e) ellátja a bizottságok rendszeres tájékoztatását. 

 

(3) A polgármesternek a saját feladatköre tekintetében különösen: 

a) dönt a jogszabályok által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes 

hatáskörei gyakorlását átruházhatja,  

b) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 

c) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző és egyéb önkormányzati intézményvezetők 

tekintetében, 

d) szervezi a településfejlesztés és a közszolgáltatás feladatkörébe tartozó feladat megoldását. 

 

(4) Amennyiben a Képviselő-testület - határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két 

egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester – az Mötv. 42. §-

ban meghatározott ügyek kivételével – döntést hozhat. A polgármester a döntésről a Képviselő-

testületet a következő ülésén tájékoztatja. 

 

(5) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Mötv 42.§-ban meghatározott 

ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan a képviselő-

testület hatáskörébe tartozó következő önkormányzati ügyekben: 

 

a.) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) (4) bekezdései szerinti, az 

önkormányzat által működtetett oktatási intézmények feladatának megváltoztatásával és nevének 

megállapításával kapcsolatos véleményezés, 

 

b.) önkormányzati támogató vélemény adása pályázat benyújtásához, beruházás megvalósításához, 

amennyiben nem igényel önkormányzati forrást, 

 

c.) válasz adása előzetes vitarendezési eljárásban (Kbt. 79.§ (3) bek.). 

 

(6) A polgármester részletes feladat és hatáskörét a jogszabályok és a képviselő-testület döntései 

határozzák meg. 

 

Az alpolgármester 

 

54. § 

 

(1) A képviselő-testület saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a képviselő-

testület megbízatásának időtartamára, a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 

alpolgármestert választ. 

 

(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. 

 

(3) Az alpolgármester fogadónapot tart. 

 

A jegyző, aljegyző 

55. § 

(1) A polgármester – pályázat alapján határozatlan időre – a jogszabályban megállapított képesítési 

követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. 

(2) A jegyző vezeti a Polgármesteri Hivatalt és gyakorolja - a hivatal dolgozói tekintetében - a munkáltatói 

jogokat. 
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(3) Gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. 

(4) Dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, e körben szabályozza a kiadmányozás rendjét. 

(5) Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyeket, és dönt azokban a 

hatósági ügyekben, amelyeket neki a polgármester átad. 

(6) Tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület és a bizottságok ülésein. 

(7) Jelzési kötelezettsége van, ha a képviselő-testület, a bizottság, valamint a polgármester döntésénél 

jogszabálysértést észlel. 

56. § 

(1) A polgármester a jegyző javaslatára aljegyzőt nevez ki a jegyző helyettesítésére, a jegyző által 

meghatározott feladatok ellátására. A kinevezés határozatlan időre szól. 

(2) Az aljegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. 

(3) Az aljegyző a jegyző helyettesítése során a jegyző nevében jár el. 

(4) Az aljegyző konkrét feladatait a jegyző külön határozza meg. 

(5) A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére a jegyzői 

feladatokat, legfeljebb hat hónap időtartamra – amennyiben a jegyzői képesítésre vonatkozó szabályoknak 

megfelel – a polgármesteri hivatal Titkárságának megbízott vezetője látja el. 

VIII. fejezet 

A Polgármesteri hivatal jogállása 

57. § 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat működésével, valamint az közigazgatási ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására egységes hivatalt hoz létre. 

(2) A Polgármesteri Hivatal jogi személy. A hivatal az önkormányzat feladataihoz igazodó szervezeti 

tagozódással működik. 

(3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódását, munka, valamint 

ügyfélfogadási rendjét e rendelet 5. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg. 

(4) Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását a 7. sz. melléklet 

tartalmazza. 

IX. fejezet 

Lakossági kapcsolatok 

58. § 

(1) Szervezett formái: 

a.) közmeghallgatás, 

b.) lakossági fórum, 

c.) polgármesteri, alpolgármesteri fogadónap, 

d.) képviselői fogadónap, 
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e.) képviselő-testületi bizottságok ülései, 

f.) Abonyi Napló,  

g.) Abony Város Honlapja : www.abony.hu 

h.) jegyzői fogadónap 

 

(2)  A képviselő-testület évente egyszer közmeghallgatást tart a Városháza dísztermében. 

(3)  A képviselők és a polgármesteri hivatal szükség szerint lakossági fórumokat tarthatnak elsősorban 

városrendezési tervek elfogadása előtt, vagy egyes városrészeket érintő, közérdekű kérdések 

megtárgyalása előtt.  

(4) A közmeghallgatás, lakossági fórum időpontját, helyét, témáját közhírelni kell. A közhírelést a 

közmeghallgatás, illetve a lakossági fórum előtt legalább 5 nappal korábban meg kell tenni.  

(5) A közmeghallgatást a polgármester vezeti.  

 

X. fejezet 

 

Együttműködés a helyi nemzetiségi önkormányzattal 
 

59. § 

(1) Abony Város Önkormányzata a nemzetiségi jogok biztosítása, történelmi hagyományai, nyelvük ápolása 

és fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása érdekében szorosan együttműködik a 

Helyi Nemzetiségi Önkormányzattal. 

(2) A képviselő-testület és a helyi nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködésről szóló, Abony Város 

Önkormányzata és az Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött megállapodást az 

SZMSZ 4. számú függeléke tartalmazza. 

(3) A helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetését határozatban állapítja meg. 

(4) Külön megállapítja az átruházandó feladat- és hatásköröket, valamint azokat az ügyköröket, amelyekben 

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat előzetesen véleményt nyilvánít. 

(5) A polgármester és a jegyző szükség szerint egyeztető megbeszélést folytat a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökével.  

 

(6)
 

Ha a nemzetiségi önkormányzat jogainak gyakorlásához a képviselő-testület döntése szükséges, a 

nemzetiségi önkormányzat erre irányuló kezdeményezését a képviselő-testület a következő ülésén 

napirendre tűzi. Amennyiben a döntés az önkormányzat más szervének hatáskörébe tartozik, akkor az a 

kezdeményezés benyújtásától számított 30 napon belül köteles döntést hozni. 

 

(7) A nemzetiségi önkormányzatot be kell vonni - az őt érintő kérdésekben - az előterjesztések 

előkészítésébe. 

 

(8) A képviselő- testület az együttműködés keretén belül, a helyi nemzetiségi önkormányzat részére 

biztosítja a testületi működésének feltételeit, különösen a működéshez szükséges helyiséghasználatot, a 

postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását, ideértve az ezzel járó költségek viselését 

is. E feladatok végrehajtásáról a polgármesteri hivatal gondoskodik. 

 

XI. fejezet 

 

http://www.abony.hu/
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A Gazdálkodás alapkérdései 

 

60. § 

(1) Az önkormányzat feladatai ellátásának gazdasági alapja az önkormányzat saját tulajdona. Költségvetési 

bevételeivel, kiadásaival önállóan gazdálkodik. 

(2) Az önkormányzat költségvetése az államháztartás része, ahhoz teljes pénzforgalmával kapcsolódik. Az 

önkormányzat költségvetése az állami költségvetéstől elkülönül, ahhoz az állami támogatásokkal és más 

költségvetési kapcsolatokkal kötődik. 

(3) Az önkormányzat a képviselő-testület által jóváhagyott - programokra alapozott éves költségvetési 

rendelet alapján gazdálkodik. 

(4) Feladatai ellátásához szükséges forrásokat saját bevételekből, átengedett központi adókból, gazdálkodó 

szervektől átvett bevételekből, központi költségvetési hozzájárulásokból, valamint támogatásokból - szükség 

esetén ideiglenes pénzforrásokból (hitel, kötvény) - teremti meg. 

 

61. §. 

 

(1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért 

a polgármester a felelős. 

(2) Az önkormányzat vagyona a tulajdonából és az őt megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az 

önkormányzati célok megvalósítását szolgálják. 

(3) Az önkormányzat tulajdonával való rendelkezés és a vagyonnal való gazdálkodás szabályait külön 

önkormányzati rendelet határozza meg. 

(4) Az önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra, továbbá a kiadások teljesítésének, és bevételek 

beszedésének az elrendelésére (utalványozására) a polgármester, illetőleg az általa írásban meghatalmazott 

személy jogosult. 

(5) A kötelezettségvállalás, utalványozás ellenjegyzésére a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője, a 

jegyző, illetőleg az általuk meghatalmazott személy jogosult. 

(6) A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés részletes szabályait a polgármester és a jegyző külön 

utasításban határozza meg. 

(7) Abony Város Önkormányzat ellenőrzési szabályzatát e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. 

XII. fejezet 

 

Helyi népszavazás, népi kezdeményezés 

 

62. § 

 

A képviselő-testület külön rendeletben szabályozza a helyi népszavazás és a népi kezdeményezés 

rendjét. 
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XIII. fejezet 

 

Az önkormányzat együttműködései 

 

63. § 

 

A képviselő-testület feladatai ellátása érdekében megállapodásos kapcsolatok létesítésére törekszik. 

Együttműködési megállapodás kötésére kizárólag a képviselő-testület jogosult. A megállapodást a 

polgármester írja alá. 

 

XIV. fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

64. § 

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Abony Város Önkormányzata és szervei szervezeti és 

működési szabályairól szóló 21/2007. (VI.29.) önkormányzati rendelete valamint az azt módosító 

42/2007. (XII.05.), 2/2008. (I.31.), 14/2008. (V.30.), 19/2008. (VIII.28.), 28/2008. (X.30.), 4/2009. 

(II.27.), 31/2009. (XII.19.), 21/2010. (X.14.), 10/2011. (IV.05.), 25/2011. (X.27.), 32/2011. (XII.8.), 

3/2012. (I.31.), 7/2012. (II.28.), 37/2012.(XII.5.), 6/2013. (II.28.), 7/2013. (III.20), 13 /2013.(IV.29.), 

19/2013. (VI.28.), 24/2013 (X. 01.) és 3/2014. (I.31.) számú rendelete hatályát veszti. 

(3) A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló11/2010. (V. 03.) 

önkormányzati rendelet 19. § (7) bekezdésében az „Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság” 

szövegrész helyébe a „Humánpolitikai Bizottság” szövegrész lép. 

(4) A rendelet mellékletei: 

1. számú melléklet: A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök 

2. számú melléklet: Az előterjesztések elkészítésének rendje 

3. számú melléklet: Az együttes bizottsági ülések összehívásának, tanácskozásának, ügyvitelének 

rendje  

4. számú melléklet: A képviselő-testületi bizottságok feladat- és hatáskörei  

5. sz. melléklet: A polgármesteri hivatal belső szervezeti tagozódása, munka-, valamint 

ügyfélfogadási rendje 

6. számú melléklet: A Városi Eseménynaptár és az annak részét képező Városi Rendezvényterv 

elfogadásáról és a megvalósítás önkormányzati támogatására vonatkozó szabályokról 

7. számú melléklet: Abony Város Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 

besorolása  

8. számú melléklet: Abony Város Önkormányzatának Ellenőrzési Szabályzata 

9. számú melléklet: Abony Város Önkormányzata önként vállalt feladatai 

 

(5) A rendelet függelékei: 

1. számú függelék: Önkormányzati fenntartású intézmények és az Önkormányzat meghatározó 

befolyása alatt álló gazdasági társaságok listája 

2. számú függelék: az önkormányzati képviselők névjegyzéke 

3. számú függelék: a bizottságok névjegyzéke 

4. számú függelék: a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

5. számú függelék:  a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodása 

6. számú függelék: Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd Hulladéklerakói 

Rekultivációjának Önkormányzati Társulás (Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás) 
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(6) A bizottságok e rendelet hatályba lépésétől számított 90 napon belül kötelesek ügyrendjeiket 

felülvizsgálni. 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-i ülésén.  

 

 

 

 Romhányiné dr. Balogh Edit      Dr. Balogh Pál 

  polgármester              jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2014. december 16. 

 

         Dr. Balogh Pál 

        

 

 

A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

 

- - - 

 

13. Napirendi pont tárgya: Lejárt határidejű határozatok 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.  

 

Habony István: Kérdezte, hogy a 8. és 9. oldalon a 105/2014. (IV.24.) számú határozat miért szerepel 

kétszer? Mi az oka, hogy 112/2014. (V.12.) és 144/2014. (VI.24.) számú határozatok hatályban tartásának 

időpontja eltérő? 

 

Kelemen Tibor: Elírás történt. A 112. és 144. számú határozat tárgya ugyanaz, más tartalommal, tehát 

helyesen szerepel az előterjesztésben.  

 

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

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 11 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

282/2014.(XII.15.) 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: 

 

13/2013. (I.31.) számú Képviselő-testületi határozat  
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a Salgóbányai táborban alkalmazandó térítési díjának megállapításáról  

 

Z-51/2013. (I.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

A Balatonszárszói Ifjúsági Táborral kapcsolatos döntések meghozataláról 

 

66/2013.(III.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

A megépülő piaccsarnokban (Abony, Kossuth tér 5-7. 859/4 hrsz.) üzlethelyiségek hasznosításáról 

 

67/2013.(III.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Az Abokom Nonprofit Kft. 2013 évi üzleti tervének megismerésére 

 

97/2013.(IV.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú „Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált 

településközpont fejlesztése” című pályázat pénzmaradványának terhére az Akció Területi Terven 

belüli belterületi utak felújításáról  

 

106/2013.(V.2.) számú Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat KMOP-5.2.1B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázathoz 

kapcsolódó eszközbeszerzésekhez AD-HOC bizottság megbízásáról 

 

Z-109/2013.(V.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú "Lehetőségeink Fő tere - Abony Város 

integrált településközpont fejlesztése" című pályázat "Abony város Közösségi Háza - Komplex 

kulturális, oktatási, művészeti központ pince gépészet megvalósítása” tervezési és kivitelezési 

munkáinak ellátása tárgyában ajánlati felhívás elfogadására című határozat melléklete 
 

Z-110/2013.(V.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

A KMOP-5.2.1B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén belül „Információs oszlopok, 

székrendszer pozíciójának változtatását biztosító berendezés beszerzése” tárgyú közbeszerzési 

eljárás ajánlati felhívás elfogadására 

 

116/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadására 

 

130/2013.(VI.4.) számú Képviselő-testületi határozat 

Megbízás a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor hasznosítására vonatkozó eljárás lefolytatásáról 

 

Z-133/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat 

az Abokom Nonprofit Kft. 2014. üzleti tervének elfogadására és a hulladékgazdálkodási 

üzletágának 2014. évi várható veszteségének kezelésére 

 

137/2013. (VI.04.) számú Képviselő-testületi határozat  

KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú "Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált 

településközpont fejlesztése” című pályázat pénzmaradványának terhére az Akció Területi 

Terven belüli belterületi utak felújításáról 

 

Z-146/2013.(VI.13.) számú Képviselő-testületi határozat 

A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén belül a "Közösségi Ház - 

 Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és Zeneiskola eszköz beszerzése" tárgyú 

közbeszerzési eljárás ajánlati felhívás elfogadásáról 

 

161/2013.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/Z-51.%20A%20Balatonsz%C3%A1rsz%C3%B3i%20Ifj%C3%BAs%C3%A1gi%20T%C3%A1bor%20hosszabb%20t%C3%A1v%C3%BA%20%C3%BCzemeltet%C3%A9se.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/66.A%20meg%C3%A9p%C3%BCl%C5%91%20piaccsarnokban%20%28Abony,%20Kossuth%20t%C3%A9r%205-7.%208594%20hrsz.%29%20%C3%BCzlethelyis%C3%A9gek%20hasznos%C3%ADt%C3%A1sa.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/67.Az%20Abokom%20Nonprofit%20Kft.%202013%20%C3%A9vi%20%C3%BCzleti%20terv%C3%A9nek%20elfogad%C3%A1sa.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/106.%20KMOP-5.2.1B-09-2f-2010-0011%20azonos%C3%ADt%C3%B3%20sz%C3%A1m%C3%BA%20p%C3%A1ly%C3%A1zathoz%20kapcsol%C3%B3d%C3%B3%20eszk%C3%B6zbeszerz%C3%A9si%20elj%C3%A1r%C3%A1sokra%20c%C3%A9g%20megb%C3%ADz%C3%A1sa%20%C3%A9s%20azokhoz%20taroz%C3%B3.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/106.%20KMOP-5.2.1B-09-2f-2010-0011%20azonos%C3%ADt%C3%B3%20sz%C3%A1m%C3%BA%20p%C3%A1ly%C3%A1zathoz%20kapcsol%C3%B3d%C3%B3%20eszk%C3%B6zbeszerz%C3%A9si%20elj%C3%A1r%C3%A1sokra%20c%C3%A9g%20megb%C3%ADz%C3%A1sa%20%C3%A9s%20azokhoz%20taroz%C3%B3.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/Z-109.%20M%C5%B1vh%C3%A1z%20pince%20g%C3%A9p%C3%A9szet%20megval%C3%B3s%C3%ADt%C3%A1sa%E2%80%9D%20t%C3%A1rgy%C3%A1ban%20ki%C3%ADrt%20k%C3%B6zbeszerz%C3%A9si%20aj%C3%A1nlatt%C3%A9teli%20felh%C3%ADv%C3%A1s%20elfogad%C3%A1sa.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/Z-109.%20M%C5%B1vh%C3%A1z%20pince%20g%C3%A9p%C3%A9szet%20megval%C3%B3s%C3%ADt%C3%A1sa%E2%80%9D%20t%C3%A1rgy%C3%A1ban%20ki%C3%ADrt%20k%C3%B6zbeszerz%C3%A9si%20aj%C3%A1nlatt%C3%A9teli%20felh%C3%ADv%C3%A1s%20elfogad%C3%A1sa.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/Z-109.%20M%C5%B1vh%C3%A1z%20pince%20g%C3%A9p%C3%A9szet%20megval%C3%B3s%C3%ADt%C3%A1sa%E2%80%9D%20t%C3%A1rgy%C3%A1ban%20ki%C3%ADrt%20k%C3%B6zbeszerz%C3%A9si%20aj%C3%A1nlatt%C3%A9teli%20felh%C3%ADv%C3%A1s%20elfogad%C3%A1sa.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/Z-109.%20M%C5%B1vh%C3%A1z%20pince%20g%C3%A9p%C3%A9szet%20megval%C3%B3s%C3%ADt%C3%A1sa%E2%80%9D%20t%C3%A1rgy%C3%A1ban%20ki%C3%ADrt%20k%C3%B6zbeszerz%C3%A9si%20aj%C3%A1nlatt%C3%A9teli%20felh%C3%ADv%C3%A1s%20elfogad%C3%A1sa.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/Z-110.%20A%20KMOP-5.2.1B-09-2f-2010-0011%20azonos%C3%ADt%C3%B3%20sz%C3%A1m%C3%BA%20projekt%20keret%C3%A9n%20bel%C3%BCl%20%E2%80%9EInform%C3%A1ci%C3%B3s%20oszlopok,%20sz%C3%A9krendszer%20poz%C3%ADci%C3%B3j%C3%A1nak%20v%C3%A1ltoztat%C3%A1s%C3%A1t%20biztos%C3%ADt%C3%B3%20berendez%C3%A9s%20beszerz%C3%A9se%E2%80%9D%20t%C3%A1rgy%C3%BA%20k%C3%B6zbeszerz%C3%A9si%20elj%C3%A1r%C3%A1s%20aj%C3%A1nlati.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/Z-110.%20A%20KMOP-5.2.1B-09-2f-2010-0011%20azonos%C3%ADt%C3%B3%20sz%C3%A1m%C3%BA%20projekt%20keret%C3%A9n%20bel%C3%BCl%20%E2%80%9EInform%C3%A1ci%C3%B3s%20oszlopok,%20sz%C3%A9krendszer%20poz%C3%ADci%C3%B3j%C3%A1nak%20v%C3%A1ltoztat%C3%A1s%C3%A1t%20biztos%C3%ADt%C3%B3%20berendez%C3%A9s%20beszerz%C3%A9se%E2%80%9D%20t%C3%A1rgy%C3%BA%20k%C3%B6zbeszerz%C3%A9si%20elj%C3%A1r%C3%A1s%20aj%C3%A1nlati.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/Z-110.%20A%20KMOP-5.2.1B-09-2f-2010-0011%20azonos%C3%ADt%C3%B3%20sz%C3%A1m%C3%BA%20projekt%20keret%C3%A9n%20bel%C3%BCl%20%E2%80%9EInform%C3%A1ci%C3%B3s%20oszlopok,%20sz%C3%A9krendszer%20poz%C3%ADci%C3%B3j%C3%A1nak%20v%C3%A1ltoztat%C3%A1s%C3%A1t%20biztos%C3%ADt%C3%B3%20berendez%C3%A9s%20beszerz%C3%A9se%E2%80%9D%20t%C3%A1rgy%C3%BA%20k%C3%B6zbeszerz%C3%A9si%20elj%C3%A1r%C3%A1s%20aj%C3%A1nlati.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/130%20Megb%C3%ADz%C3%A1s%20a%20Balatonsz%C3%A1rsz%C3%B3i%20Ifj%C3%BAs%C3%A1gi%20T%C3%A1bor%20hasznos%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1ra%20vonatkoz%C3%B3%20elj%C3%A1r%C3%A1s%20lefolytat%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/97%20Abony%20V%C3%A1ros%20integr%C3%A1lt%20telep%C3%BCl%C3%A9sk%C3%B6zpont%20fejleszt%C3%A9se%E2%80%9D%20c%C3%ADm%C5%B1%20p%C3%A1ly%C3%A1zat%20p%C3%A9nzmaradv%C3%A1ny%C3%A1nak%20terh%C3%A9re%20az%20Akci%C3%B3%20Ter%C3%BCleti%20Terven%20bel%C3%BCli%20belter%C3%BCleti%20utak%20fel%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/97%20Abony%20V%C3%A1ros%20integr%C3%A1lt%20telep%C3%BCl%C3%A9sk%C3%B6zpont%20fejleszt%C3%A9se%E2%80%9D%20c%C3%ADm%C5%B1%20p%C3%A1ly%C3%A1zat%20p%C3%A9nzmaradv%C3%A1ny%C3%A1nak%20terh%C3%A9re%20az%20Akci%C3%B3%20Ter%C3%BCleti%20Terven%20bel%C3%BCli%20belter%C3%BCleti%20utak%20fel%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/97%20Abony%20V%C3%A1ros%20integr%C3%A1lt%20telep%C3%BCl%C3%A9sk%C3%B6zpont%20fejleszt%C3%A9se%E2%80%9D%20c%C3%ADm%C5%B1%20p%C3%A1ly%C3%A1zat%20p%C3%A9nzmaradv%C3%A1ny%C3%A1nak%20terh%C3%A9re%20az%20Akci%C3%B3%20Ter%C3%BCleti%20Terven%20bel%C3%BCli%20belter%C3%BCleti%20utak%20fel%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/Z-146.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/Z-146.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/Z-146.pdf
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Az Abokom Nonprofit Kft. első féléves takarítási és karbantartási feladatairól szóló 

beszámolójáról és pótlólagos költségvetési forrás biztosításáról való döntésről 

 

162/2013.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Az Abonyi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosításáról 

 

165/2013.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások bérleti díj hátralékának ledolgozási lehetőségére 

vonatkozó koncepció kidolgozásáról szóló jelentésről 

 

166/2013.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Felszabaduló ingatlanok jövőbeni hasznosítására 
 

168/2013.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Az Abonyi KID FC Football Klub kérelmének elbírálása a Városi Sportpálya üzemeltetésbe 

adásáról 

 

173/2013.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

A települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 

2013. évi szabályairól szóló 402013. (VI.7.) EMMI rendelet alapján támogatási igény benyújtásáról 

 

183/2013. (VII.16.) számú Képviselő-testületi határozat 

Egyházi kártalanítási számla tőkéjének és kamatának felhasználására  

 

184/2013. (VII.16.) számú Képviselő-testületi határozat 

Az egyházi kártalanítás lekötésének lejárta előtti ideiglenes finanszírozás alkalmazására 

 

190/2013.(VII.16.) számú Képviselő-testületi határozat 

A volt Márton kúria  (Abony, Kálvin u. 9.) veszély elhárítási munkáinak I. üteme részleges  

tetőfelújításra, tetőszerkezet felújításra benyújtott pályázathoz szükséges 50%-os önerő 

biztosítására 

 

192/2013.(VII.16.) számú Képviselő-testületi határozat 

Abony  és Térsége Térségfejlesztési Társulás társulási megállapodásának módosításával és a 

társulás megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Z-200/2013.(VIII.1.) számú Képviselő-testületi határozat 

a Balatonszárszó 955/1 hrsz alatti ingatlanból történő tulajdonrész vásárlás megtárgyalásáról  

 

Z-202/2013. (VIII.1.) számú Képviselő-testületi határozat 

A Z-201/2013. (VIII.1) számú Képviselő-testületi határozat végrehajtásához szakértői támogatás 

igénybevételéről 

 

207/2013.(VIII.1.) számú Képviselő-testületi határozat 

Javaslat kötbérből származó bevétel felhasználására 

 

Z-224/2013. (VIII.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály NFÜ/13C/08-59/ 2013. számú 

döntésével kapcsolatos kifogás benyújtásáról 

 

Z-247/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

dr. Megyeri Tibor Sándor kátyúkár megtérítése iránti kérelmének elbírálására 

 

http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/162.%20Az%20Abonyi%20V%C3%A1rosfejleszt%C5%91%20Kft.%20alap%C3%ADt%C3%B3%20okirat%C3%A1nak%20m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sa.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/165.%20Jelent%C3%A9s%20az%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzati%20tulajdonban%20l%C3%A9v%C5%91%20b%C3%A9rlak%C3%A1sok%20b%C3%A9rleti%20d%C3%ADj%20h%C3%A1tral%C3%A9k%C3%A1nak%20ledolgoz%C3%A1si%20lehet%C5%91s%C3%A9g%C3%A9re%20vonatkoz%C3%B3%20koncepci%C3%B3%20kidolgoz%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/165.%20Jelent%C3%A9s%20az%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzati%20tulajdonban%20l%C3%A9v%C5%91%20b%C3%A9rlak%C3%A1sok%20b%C3%A9rleti%20d%C3%ADj%20h%C3%A1tral%C3%A9k%C3%A1nak%20ledolgoz%C3%A1si%20lehet%C5%91s%C3%A9g%C3%A9re%20vonatkoz%C3%B3%20koncepci%C3%B3%20kidolgoz%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/166.%20Felszabadul%C3%B3%20ingatlanok%20j%C3%B6v%C5%91beni%20hasznos%C3%ADt%C3%A1sa.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/168.%20Az%20Abonyi%20KID%20FC%20Football%20Klub%20k%C3%A9relm%C3%A9nek%20elb%C3%ADr%C3%A1l%C3%A1sa%20a%20V%C3%A1rosi%20Sportp%C3%A1lya%20%C3%BCzemeltet%C3%A9sbe%20ad%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/168.%20Az%20Abonyi%20KID%20FC%20Football%20Klub%20k%C3%A9relm%C3%A9nek%20elb%C3%ADr%C3%A1l%C3%A1sa%20a%20V%C3%A1rosi%20Sportp%C3%A1lya%20%C3%BCzemeltet%C3%A9sbe%20ad%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/173.%20A%20telep%C3%BCl%C3%A9si%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzatok%20%C3%A1ltal%20fenntartott%20muze%C3%A1lis%20int%C3%A9zm%C3%A9nyek%20szakmai%20t%C3%A1mogat%C3%A1s%C3%A1nak%202013.%20%C3%A9vi%20szab%C3%A1lyair%C3%B3l%20sz%C3%B3l%C3%B3%20402013.%20%28VI.7.%29%20EMMI%20rendelet%20alapj%C3%A1n%20....pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/173.%20A%20telep%C3%BCl%C3%A9si%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzatok%20%C3%A1ltal%20fenntartott%20muze%C3%A1lis%20int%C3%A9zm%C3%A9nyek%20szakmai%20t%C3%A1mogat%C3%A1s%C3%A1nak%202013.%20%C3%A9vi%20szab%C3%A1lyair%C3%B3l%20sz%C3%B3l%C3%B3%20402013.%20%28VI.7.%29%20EMMI%20rendelet%20alapj%C3%A1n%20....pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/190.%20A%20volt%20%20M%C3%A1rton%20k%C3%BAria%20%28Abony=-iso-8859-2-Q-=2C_K=%20E1lvin_utca_9.-=%29%20%20vesz%C3%A9lyelh%C3%A1r%C3%ADt%C3%A1si%20munk%C3%A1inak%20I.%20%C3%BCteme%20r%C3%A9szleg%20es%20%20tet%C5%91fel%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1sra,%20tet%C5%91szerkezet%20fel%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1sra%20beny%C3%BAjtott%20p%C3%A1ly%C3%A1zathoz%20....pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/190.%20A%20volt%20%20M%C3%A1rton%20k%C3%BAria%20%28Abony=-iso-8859-2-Q-=2C_K=%20E1lvin_utca_9.-=%29%20%20vesz%C3%A9lyelh%C3%A1r%C3%ADt%C3%A1si%20munk%C3%A1inak%20I.%20%C3%BCteme%20r%C3%A9szleg%20es%20%20tet%C5%91fel%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1sra,%20tet%C5%91szerkezet%20fel%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1sra%20beny%C3%BAjtott%20p%C3%A1ly%C3%A1zathoz%20....pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/190.%20A%20volt%20%20M%C3%A1rton%20k%C3%BAria%20%28Abony=-iso-8859-2-Q-=2C_K=%20E1lvin_utca_9.-=%29%20%20vesz%C3%A9lyelh%C3%A1r%C3%ADt%C3%A1si%20munk%C3%A1inak%20I.%20%C3%BCteme%20r%C3%A9szleg%20es%20%20tet%C5%91fel%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1sra,%20tet%C5%91szerkezet%20fel%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1sra%20beny%C3%BAjtott%20p%C3%A1ly%C3%A1zathoz%20....pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/192%20Az%20Abony%20%20%C3%A9s%20T%C3%A9rs%C3%A9ge%20T%C3%A9rs%C3%A9gfejleszt%C3%A9si%20T%C3%A1rsul%C3%A1s%20megs%20z%C3%BCntet%C5%91%20okirat%C3%A1nak%20j%C3%B3v%C3%A1hagy%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l%20megsz%C3%BCntet%C5%91%20okirat%C3%A1nak%20j%C3%B3v%C3%A1hagy%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/192%20Az%20Abony%20%20%C3%A9s%20T%C3%A9rs%C3%A9ge%20T%C3%A9rs%C3%A9gfejleszt%C3%A9si%20T%C3%A1rsul%C3%A1s%20megs%20z%C3%BCntet%C5%91%20okirat%C3%A1nak%20j%C3%B3v%C3%A1hagy%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l%20megsz%C3%BCntet%C5%91%20okirat%C3%A1nak%20j%C3%B3v%C3%A1hagy%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/207.%20Javaslat%20k%C3%B6tb%C3%A9rb%C5%91l%20sz%C3%A1rmaz%C3%B3%20bev%C3%A9tel%20felhaszn%C3%A1l%C3%A1s%C3%A1ra.pdf
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232/2013.(VIII.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Az Abony 4989/1 hrsz. ingatlan (Imre utcai sportpálya) hasznosításra vonatkozó pályázat 

kiírásáról 

 

233/2013.(VIII.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Az önkormányzat tulajdonát képező Abony, Vak Bottyán út 13. szám alatti 55 m² alapterületű 

bérlakás nem szociális jogcímen történő bérbeadására 

 

234/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Kistérségi startmunka mintaprogramban való részvételről 

 

303/2013.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Az Abony, Vasút u. 118. sz. 4136 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan tantermi 

helyiségeinek bérbeadására 

 

305/2013.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Önkormányzatiság útjai egy változó világban című ÁROP-3.A.2-2013-0007 számú projekttel 

kapcsolatos döntések meghozatala- Projektmenedzser 

 

2/2014. (I.17.) számú Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzata adósságának állam általi átvállalásához kapcsolódó megállapodás 

megkötéséhez szükséges döntés meghozataláról 

 

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 

 

Z-6/2014. (I.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadása 

 

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

Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása - Városi épített örökség megőrzése c. 

pályázaton való részvételhez tervező cég megbízására 

 

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) 

 

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

Építőanyag gyermekintézmények és műemlékek számára - Várépítő pályázat benyújtásáról 

(Abony, Kálvin út 9. hrsz. 3343) 

 

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 

 

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 

http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/232.%20Az%20Abony%204989-1%20hrsz.%20ingatlan%20%28Imre%20utcai%20sportp%C3%A1lya%29%20hasznos%C3%ADt%C3%A1sra%20vonatkoz%C3%B3%20p%C3%A1ly%C3%A1zat%20ki%C3%ADr%C3%A1sa.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/232.%20Az%20Abony%204989-1%20hrsz.%20ingatlan%20%28Imre%20utcai%20sportp%C3%A1lya%29%20hasznos%C3%ADt%C3%A1sra%20vonatkoz%C3%B3%20p%C3%A1ly%C3%A1zat%20ki%C3%ADr%C3%A1sa.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/233.%20Az%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat%20tulajdon%C3%A1t%20k%C3%A9pez%C5%91%20Abony,%20Vak%20Botty%C3%A1n%20%C3%BAt%2013.%20sz%C3%A1m%20alatti%2055%20m%C2%B2%20alapter%C3%BClet%C5%B1%20b%C3%A9rlak%C3%A1s%20nem%20szoci%C3%A1lis%20jogc%C3%ADmen%20t%C3%B6rt%C3%A9n%C5%91%20b%C3%A9rbead%C3%A1sa.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/233.%20Az%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat%20tulajdon%C3%A1t%20k%C3%A9pez%C5%91%20Abony,%20Vak%20Botty%C3%A1n%20%C3%BAt%2013.%20sz%C3%A1m%20alatti%2055%20m%C2%B2%20alapter%C3%BClet%C5%B1%20b%C3%A9rlak%C3%A1s%20nem%20szoci%C3%A1lis%20jogc%C3%ADmen%20t%C3%B6rt%C3%A9n%C5%91%20b%C3%A9rbead%C3%A1sa.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/303%20Az%20Abony,%20Vas%C3%BAt%20u.%20118.%20sz.%204136%20hrsz.-%C3%BA%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzati%20tulajdonban%20l%C3%A9v%C5%91%20ingatlan%20tantermi%20helyis%C3%A9geinek%20b%C3%A9rbead%C3%A1s%C3%A1ra.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/303%20Az%20Abony,%20Vas%C3%BAt%20u.%20118.%20sz.%204136%20hrsz.-%C3%BA%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzati%20tulajdonban%20l%C3%A9v%C5%91%20ingatlan%20tantermi%20helyis%C3%A9geinek%20b%C3%A9rbead%C3%A1s%C3%A1ra.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/305%20%C3%96nkorm%C3%A1nyzatis%C3%A1g%20%C3%BAtjai%20egy%20v%C3%A1ltoz%C3%B3%20vil%C3%A1gban%20c%C3%ADm%C5%B1%20%C3%81ROP-3.A.2-2013-0007%20sz%C3%A1m%C3%BA%20projekttel%20kapcsolatos%20d%C3%B6nt%C3%A9sek%20meghozatala-%20Projektmenedzser.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/305%20%C3%96nkorm%C3%A1nyzatis%C3%A1g%20%C3%BAtjai%20egy%20v%C3%A1ltoz%C3%B3%20vil%C3%A1gban%20c%C3%ADm%C5%B1%20%C3%81ROP-3.A.2-2013-0007%20sz%C3%A1m%C3%BA%20projekttel%20kapcsolatos%20d%C3%B6nt%C3%A9sek%20meghozatala-%20Projektmenedzser.pdf
http://abony.hu/files/ledok/hatarozatok_14/13.%20Kultur%C3%A1lis%20%C3%A9s%20term%C3%A9szeti%20%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9g%20meg%C5%91rz%C3%A9se%20%C3%A9s%20meg%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1sa%20%E2%80%93%20V%C3%A1rosi%20%C3%A9p%C3%ADtett%20%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9g%20meg%C5%91rz%C3%A9se%20c.%20p%C3%A1ly%C3%A1zaton%20val%C3%B3%20r%C3%A9szv%C3%A9telhez%20tervez%C5%91%20c%C3%A9g%20megb%C3%ADz%C3%A1s%C3%A1ra.pdf
http://abony.hu/files/ledok/hatarozatok_14/13.%20Kultur%C3%A1lis%20%C3%A9s%20term%C3%A9szeti%20%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9g%20meg%C5%91rz%C3%A9se%20%C3%A9s%20meg%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1sa%20%E2%80%93%20V%C3%A1rosi%20%C3%A9p%C3%ADtett%20%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9g%20meg%C5%91rz%C3%A9se%20c.%20p%C3%A1ly%C3%A1zaton%20val%C3%B3%20r%C3%A9szv%C3%A9telhez%20tervez%C5%91%20c%C3%A9g%20megb%C3%ADz%C3%A1s%C3%A1ra.pdf
http://abony.hu/files/ledok/hatarozatok_14/14.%20%C3%89p%C3%ADt%C5%91anyag%20gyermekint%C3%A9zm%C3%A9nyek%20%C3%A9s%20m%C5%B1eml%C3%A9kek%20sz%C3%A1m%C3%A1ra%20%E2%80%93%20V%C3%A1r%C3%A9p%C3%ADt%C5%91%20p%C3%A1ly%C3%A1zat%20beny%C3%BAjt%C3%A1sa%201..pdf
http://abony.hu/files/ledok/hatarozatok_14/14.%20%C3%89p%C3%ADt%C5%91anyag%20gyermekint%C3%A9zm%C3%A9nyek%20%C3%A9s%20m%C5%B1eml%C3%A9kek%20sz%C3%A1m%C3%A1ra%20%E2%80%93%20V%C3%A1r%C3%A9p%C3%ADt%C5%91%20p%C3%A1ly%C3%A1zat%20beny%C3%BAjt%C3%A1sa%201..pdf
http://abony.hu/files/ledok/hatarozatok_14/15.%20%C3%89p%C3%ADt%C5%91anyag%20gyermekint%C3%A9zm%C3%A9nyek%20%C3%A9s%20m%C5%B1eml%C3%A9kek%20sz%C3%A1m%C3%A1ra%20%E2%80%93%20V%C3%A1r%C3%A9p%C3%ADt%C5%91%20p%C3%A1ly%C3%A1zat%20beny%C3%BAjt%C3%A1sa%202..pdf
http://abony.hu/files/ledok/hatarozatok_14/15.%20%C3%89p%C3%ADt%C5%91anyag%20gyermekint%C3%A9zm%C3%A9nyek%20%C3%A9s%20m%C5%B1eml%C3%A9kek%20sz%C3%A1m%C3%A1ra%20%E2%80%93%20V%C3%A1r%C3%A9p%C3%ADt%C5%91%20p%C3%A1ly%C3%A1zat%20beny%C3%BAjt%C3%A1sa%202..pdf
http://abony.hu/files/ledok/hatarozatok_14/31.%20A%20bel%C3%BCgyminiszter%204-2014.%20%28I.31.%29%20BM%20rend.%20alapj%C3%A1n%20az%20egyes%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzati%20feladatokhoz%20kapcsol%C3%B3d%C3%B3%20fejleszt%C3%A9si%20t%C3%A1mogat%C3%A1s%20ig%C3%A9nybev%C3%A9tel%C3%A9re%20p%C3%A1ly%C3%A1zat%20beny%C3%BAjt%C3%A1sa%20az%20Abonyi%20Sziv%C3%A1rv%C3%A1ny%20%C3%93voda%20%C3%A9s%20B%C3%B6lcs%C5%91de%20v%C3%ADz.pdf
http://abony.hu/files/ledok/hatarozatok_14/31.%20A%20bel%C3%BCgyminiszter%204-2014.%20%28I.31.%29%20BM%20rend.%20alapj%C3%A1n%20az%20egyes%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzati%20feladatokhoz%20kapcsol%C3%B3d%C3%B3%20fejleszt%C3%A9si%20t%C3%A1mogat%C3%A1s%20ig%C3%A9nybev%C3%A9tel%C3%A9re%20p%C3%A1ly%C3%A1zat%20beny%C3%BAjt%C3%A1sa%20az%20Abonyi%20Sziv%C3%A1rv%C3%A1ny%20%C3%93voda%20%C3%A9s%20B%C3%B6lcs%C5%91de%20v%C3%ADz.pdf
http://abony.hu/files/ledok/hatarozatok_14/31.%20A%20bel%C3%BCgyminiszter%204-2014.%20%28I.31.%29%20BM%20rend.%20alapj%C3%A1n%20az%20egyes%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzati%20feladatokhoz%20kapcsol%C3%B3d%C3%B3%20fejleszt%C3%A9si%20t%C3%A1mogat%C3%A1s%20ig%C3%A9nybev%C3%A9tel%C3%A9re%20p%C3%A1ly%C3%A1zat%20beny%C3%BAjt%C3%A1sa%20az%20Abonyi%20Sziv%C3%A1rv%C3%A1ny%20%C3%93voda%20%C3%A9s%20B%C3%B6lcs%C5%91de%20v%C3%ADz.pdf
http://abony.hu/files/ledok/hatarozatok_14/38%20az%20abonyi%20lajos%20m%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si%20h%C3%A1z,%20k%C3%B6nyvt%C3%A1r%20%C3%A9s%20m%C3%BAzeumi%20ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3hely%20infrastruktur%C3%A1lis%20fejleszt%C3%A9s%C3%A9re%20c%C3%A9gek%20megb%C3%ADz%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf
http://abony.hu/files/ledok/hatarozatok_14/38%20az%20abonyi%20lajos%20m%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si%20h%C3%A1z,%20k%C3%B6nyvt%C3%A1r%20%C3%A9s%20m%C3%BAzeumi%20ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3hely%20infrastruktur%C3%A1lis%20fejleszt%C3%A9s%C3%A9re%20c%C3%A9gek%20megb%C3%ADz%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf
http://abony.hu/files/ledok/hatarozatok_14/38%20az%20abonyi%20lajos%20m%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si%20h%C3%A1z,%20k%C3%B6nyvt%C3%A1r%20%C3%A9s%20m%C3%BAzeumi%20ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3hely%20infrastruktur%C3%A1lis%20fejleszt%C3%A9s%C3%A9re%20c%C3%A9gek%20megb%C3%ADz%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf
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40/2014.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Abony Város víziközmű-vagyonának értékelésére cég megbízásához szükséges közbeszerzési 

eljárás lefolytatására cég megbízása, ad-hoc bizottság felállításáról 

 

42/2014.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Az Abony, Klapka György út 11/a. (2018/1 helyrajzi szám) alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó 

pályázat kiírásáról 

 

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

Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás hasznosításáról 

 

Z-50/2014.(III.04.) számú képviselő-testületi határozat 

Közterület-foglalási díjat megállapító határozattal szemben benyújtott fellebbezés elbírálásáról 

 

Z-51/2014. (III.04.) számú Képviselő-testületi határozat 

Az Abony Nagykőrösi út 3. szám alatti 66 m2 alapterületű bérlakás ismételt bérbeadásáról 

 

92/2014.(IV.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

a Városi Termálfürdő nagymedence burkolatának javítására kivitelező cég megbízásáról 

 

94/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat 

Abony Város 92/2013. (IV. 25.) sz. Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti 

tervének módosításáról 

 

96/2014.(IV.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

az Abony, Tószegi út 63. (4166 hrsz.) szám alatti ingatlan helyi védettség megszűntetésére 

 

98/2014.(IV.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

a Belügyminisztérium által a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések 

támogatására kiírt pályázaton történő részvételre vonatkozó döntés meghozataláról 

a Két torony kötvény betétállomány maradvány értékének felhasználására 

 

Z-107/2014. (IV.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

az Abony Vak Bottyán út 13. szám alatti megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás 

felújítással történő bérbeadására beérkezett pályázati anyagok elbírálásáról 

 

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

Közbeszerzési éves statisztikai összegzés megtárgyalására 

 

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

az általános tartalék felhasználásáról 

 

147/2014.(VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

a Vadaspark bérleti szerződésmódosítás elfogadásról 

 

148/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat 

a POWER Karate SE kérelmének elbírálásáról 

 

158/2014.(VII.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Abony Város közvilágításának korszerűsítésére vonatkozó döntések meghozataláról 

 

160/2014.(VII.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

http://abony.hu/files/ledok/hatarozatok_14/40%20abony%20v%C3%A1ros%20v%C3%ADzik%C3%B6zm%C5%B1-vagyon%C3%A1nak%20%C3%A9rt%C3%A9kel%C3%A9s%C3%A9re%20c%C3%A9g%20megb%C3%ADz%C3%A1s%C3%A1hoz%20sz%C3%BCks%C3%A9ges%20k%C3%B6zbeszerz%C3%A9si%20elj%C3%A1r%C3%A1s%20lefolytat%C3%A1s%C3%A1ra%20c%C3%A9g%20megb%C3%ADz%C3%A1sa,%20ad-hoc%20bizotts%C3%A1g%20fel%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf
http://abony.hu/files/ledok/hatarozatok_14/40%20abony%20v%C3%A1ros%20v%C3%ADzik%C3%B6zm%C5%B1-vagyon%C3%A1nak%20%C3%A9rt%C3%A9kel%C3%A9s%C3%A9re%20c%C3%A9g%20megb%C3%ADz%C3%A1s%C3%A1hoz%20sz%C3%BCks%C3%A9ges%20k%C3%B6zbeszerz%C3%A9si%20elj%C3%A1r%C3%A1s%20lefolytat%C3%A1s%C3%A1ra%20c%C3%A9g%20megb%C3%ADz%C3%A1sa,%20ad-hoc%20bizotts%C3%A1g%20fel%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf
http://abony.hu/files/ledok/hatarozatok_14/42%20klapka%20gy%C3%B6rgy%20%C3%BAt%2011.pdf
http://abony.hu/files/ledok/hatarozatok_14/42%20klapka%20gy%C3%B6rgy%20%C3%BAt%2011.pdf
http://abony.hu/files/ledok/hatarozatok_14/46%20meg%C3%BCresedett%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzati%20tulajdon%C3%BA%20b%C3%A9rlak%C3%A1s%20hasznos%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf
http://abony.hu/files/ledok/hatarozatok_14/92.%20A%20V%C3%A1rosi%20Term%C3%A1lf%C3%BCrd%C5%91%20nagymedence%20burkolat%C3%A1nak%20jav%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1ra%20kivitelez%C5%91%20c%C3%A9g%20megb%C3%ADz%C3%A1sa.pdf
http://abony.hu/files/ledok/hatarozatok_14/96.%20Az%20Abony,%20T%C3%B3szegi%20%C3%BAt%2063.%20%284166%20hrsz.%29%20sz%C3%A1m%20alatti%20ingatlan%20helyi%20v%C3%A9detts%C3%A9g%20megsz%C3%BCntet%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l.pdf
http://abony.hu/files/ledok/hatarozatok_14/98.%20A%20Bel%C3%BCgyminiszt%C3%A9rium%20%C3%A1ltal%20a%20k%C3%B6zbiztons%C3%A1g%20n%C3%B6vel%C3%A9s%C3%A9t%20szolg%C3%A1l%C3%B3%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzati%20fejleszt%C3%A9sek%20t%C3%A1mogat%C3%A1s%C3%A1ra%20ki%C3%ADrt%20p%C3%A1ly%C3%A1zaton%20t%C3%B6rt%C3%A9n%C5%91%20r%C3%A9szv%C3%A9telre%20vonatkoz%C3%B3%20d%C3%B6nt%C3%A9s%20meghozatala.pdf
http://abony.hu/files/ledok/hatarozatok_14/98.%20A%20Bel%C3%BCgyminiszt%C3%A9rium%20%C3%A1ltal%20a%20k%C3%B6zbiztons%C3%A1g%20n%C3%B6vel%C3%A9s%C3%A9t%20szolg%C3%A1l%C3%B3%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzati%20fejleszt%C3%A9sek%20t%C3%A1mogat%C3%A1s%C3%A1ra%20ki%C3%ADrt%20p%C3%A1ly%C3%A1zaton%20t%C3%B6rt%C3%A9n%C5%91%20r%C3%A9szv%C3%A9telre%20vonatkoz%C3%B3%20d%C3%B6nt%C3%A9s%20meghozatala.pdf
http://abony.hu/files/ledok/hatarozatok_14/105.%20A%20K%C3%A9t%20torony%20k%C3%B6tv%C3%A9ny%20bet%C3%A9t%C3%A1llom%C3%A1ny%20maradv%C3%A1ny%20%C3%A9rt%C3%A9k%C3%A9nek%20felhaszn%C3%A1l%C3%A1s%C3%A1ra.pdf
http://abony.hu/files/ledok/hatarozatok_14/118%20K%C3%B6zbeszerz%C3%A9si%20%C3%A9ves%20statisztikai%20%C3%B6sszegz%C3%A9s%20megt%C3%A1rgyal%C3%A1s%C3%A1ra.pdf
http://abony.hu/files/ledok/hatarozatok_14/147.%20A%20Vadaspark%20b%C3%A9rleti%20szerz%C5%91d%C3%A9s%20m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s%20elfogad%C3%A1sa.pdf
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a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátására  

 

186/2014.(VIII.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

a térfigyelő rendszer karbantartási feladatainak ellátására cég megbízása 

 

187/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat 

a POWER Karate SE részére sporttevékenység végzésre alkalmas önkormányzati ingatlan 

biztosítására 

 

188/2014.(VIII.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

a POWER Karate SE részére sporttevékenység végzésre alkalmas önkormányzati ingatlan 

biztosítására 

 

189/2014.(VIII.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

a POWER Karate SE részére sporttevékenység végzésre alkalmas önkormányzati ingatlan 

biztosítására 

 

207/2014.(IX.09.) számú Képviselő-testületi határozat 

a 2007. évben elvégzett Abony Város Önkormányzat intézményeinek világításkorszerűsítési 

munkáinak felülvizsgálatáról szóló tájékoztatóról  

 

213/2014.(IX.22.) számú Képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Polgármesteri Hivatal kazán cseréjéről 

  

 

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

rendeli el az alábbi határozatok végrehajtására: 

 

Z-246/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Huszka Tímea kátyúkár megtérítése iránti kérelmének elbírálására 

 

Z-248/2013.(IX.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

Pechinger Csaba kátyúkár megtérítése iránti kérelmének elbírálására 

 

306/2013.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Önkormányzatiság útjai egy változó világban című ÁROP-3.A.2-2013-0007 számú projekttel 

kapcsolatos döntések meghozatala - Közbeszerzés 

 

307/2013.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Önkormányzatiság útjai egy változó világban című ÁROP-3.A.2-2013-0007 számú projekttel 

kapcsolatos döntések meghozatala-cégek 

 

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 

 

Z-5/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat 

„Abony Város Sportolója”, „Abony Sportjáért” és „Jó tanuló, jó sportoló” díj adományozásáról 

 

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

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

csökkentésére 

http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/306%20%C3%96nkorm%C3%A1nyzatis%C3%A1g%20%C3%BAtjai%20egy%20v%C3%A1ltoz%C3%B3%20vil%C3%A1gban%20c%C3%ADm%C5%B1%20%C3%81ROP-3.A.2-2013-0007%20sz%C3%A1m%C3%BA%20projekttel%20kapcsolatos%20d%C3%B6nt%C3%A9sek%20meghozatala-K%C3%B6zbeszerz%C3%A9s.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/306%20%C3%96nkorm%C3%A1nyzatis%C3%A1g%20%C3%BAtjai%20egy%20v%C3%A1ltoz%C3%B3%20vil%C3%A1gban%20c%C3%ADm%C5%B1%20%C3%81ROP-3.A.2-2013-0007%20sz%C3%A1m%C3%BA%20projekttel%20kapcsolatos%20d%C3%B6nt%C3%A9sek%20meghozatala-K%C3%B6zbeszerz%C3%A9s.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/307%20%C3%96nkorm%C3%A1nyzatis%C3%A1g%20%C3%BAtjai%20egy%20v%C3%A1ltoz%C3%B3%20vil%C3%A1gban%20c%C3%ADm%C5%B1%20%C3%81ROP-3.A.2-2013-0007%20sz%C3%A1m%C3%BA%20projekttel%20kapcsolatos%20d%C3%B6nt%C3%A9sek%20meghozatala-c%C3%A9gek.pdf
http://www.abony.hu/files/ledok/hatarozatok_13/307%20%C3%96nkorm%C3%A1nyzatis%C3%A1g%20%C3%BAtjai%20egy%20v%C3%A1ltoz%C3%B3%20vil%C3%A1gban%20c%C3%ADm%C5%B1%20%C3%81ROP-3.A.2-2013-0007%20sz%C3%A1m%C3%BA%20projekttel%20kapcsolatos%20d%C3%B6nt%C3%A9sek%20meghozatala-c%C3%A9gek.pdf
http://abony.hu/files/ledok/hatarozatok_14/1%20Vid%C3%A9kfejleszt%C3%A9si%20Miniszt%C3%A9rium%20%C3%A1ltal%20a%20hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si%20k%C3%B6zszolg%C3%A1ltat%C3%A1st%20biztos%C3%ADt%C3%B3%20telep%C3%BCl%C3%A9si%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzatok%20%C3%A9s%20t%C3%A1rsul%C3%A1saik%20feladatell%C3%A1t%C3%A1s%C3%A1nak.pdf
http://abony.hu/files/ledok/hatarozatok_14/1%20Vid%C3%A9kfejleszt%C3%A9si%20Miniszt%C3%A9rium%20%C3%A1ltal%20a%20hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si%20k%C3%B6zszolg%C3%A1ltat%C3%A1st%20biztos%C3%ADt%C3%B3%20telep%C3%BCl%C3%A9si%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzatok%20%C3%A9s%20t%C3%A1rsul%C3%A1saik%20feladatell%C3%A1t%C3%A1s%C3%A1nak.pdf
http://abony.hu/files/ledok/hatarozatok_14/1%20Vid%C3%A9kfejleszt%C3%A9si%20Miniszt%C3%A9rium%20%C3%A1ltal%20a%20hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si%20k%C3%B6zszolg%C3%A1ltat%C3%A1st%20biztos%C3%ADt%C3%B3%20telep%C3%BCl%C3%A9si%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzatok%20%C3%A9s%20t%C3%A1rsul%C3%A1saik%20feladatell%C3%A1t%C3%A1s%C3%A1nak.pdf
http://abony.hu/files/ledok/hatarozatok_14/43%20piac-%20v%C3%A1s%C3%A1rcsarnok.pdf
http://abony.hu/files/ledok/hatarozatok_14/43%20piac-%20v%C3%A1s%C3%A1rcsarnok.pdf
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82/2014.(III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

az úthálózat minőségének javításáról 

 

90/2014.(IV.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

a Víziközmű szolgáltatás jövőbeni ellátásáról 

 

95/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat 

Abony Város Településrendezési eszközei módosításának előkészítésére a belterület 3671/6. hrsz. 

alatti földrészlet gazdasági-kereskedelmi területté minősítése önkormányzati tulajdonból 

elidegenítéséhez. 

 

 

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

határozatok végrehajtására: 

 

309/2013.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése című KMOP-4.7.1.-13 kódszámú 

pályázaton való részvétel  
Határidő: 2015.05.31. 

 

70/2014.(III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

a kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása - Városi épített örökség megőrzése c. 

pályázaton való részvétel előkészítéséről szóló beszámolóról Határidő:2015.03.31. 

 

112/2014.(V.12.) számú Képviselő-testületi határozat 

az abonyi 966, 967 és 968 helyrajzi számú, természetben a Csillag Zsigmond és Szelei út sarkán 

lévő, egymással szomszédos belterületi ingatlanok megvásárlásáról 
Határidő: 2015. január 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.  

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit               dr. Balogh Pál 

                         polgármester                      jegyző 
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