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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. 

 

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

Abonyi Viktor, Dr. Egedy Zsolt, Fekete Tibor, Habony István, Kelemen Tibor, Kovács 

László, Murvainé Kovács Rita Képviselő-testület tagjai 9 fő. 

 

Napirend tárgyalása közben érkezett: Dr. Magyar Gábor Sándor, Gulykáné Gál Erzsébet, 

Kocsiné Tóth Valéria képviselő. 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Vörös Mária aljegyző, Bendáné dr. 

Gáspár Anita Jegyzői Titkárságvezető, Bagdács Mónika Településfejlesztési Osztályvezető-

helyettes, Kovács Teodóra Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztályvezető, Győri 

Lászlóné Hatósági és Építésügyi Osztályvezető, Fodor János Hatósági és Építésügyi 

Osztályvezető-helyettes, Kókai-Dudinszky Mónika Gazdasági Osztályvezető, Márkus Tamás 

Mikro-Voks kezelő, Polónyi Éva jegyzőkönyvvezető.  

 

Meghívottként jelen volt: Gáspár Csaba ügyvezető Abokom Nonprofit Kft., Farkas Zsolt 

főépítész, Vidra Tamás Duna Ipoly Nemzeti Park részéről, Vincze Tibor Duna Ipoly 

Nemzeti Park részéről, Urbán Sándor Jászkun Természetvédelmi Szervezet részéről, 

Zábrácki László országgyűlési szakasszisztens, Jobbik Magyarországért Mozgalom 

képviselői. 

 

Külsős Bizottsági tag: Temesközy Tamás. 

 

Állampolgári megjelenés: 6 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. 

 

A jegyzőkönyvi hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Kelemen Tibor János és 

Kovács László képviselők a jegyzőkönyvi hitelesítők. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők személyének 

elfogadásáról. 

 

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

mellett elfogadta Kelemen Tibor János és Kovács László jegyzőkönyvi hitelesítők 

személyét. 

 

Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.  
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Napirend:   

Zárt ülés:         Előadó: 

 

1. Abony Város Önkormányzatához benyújtott jegyzői  Romhányiné dr. Balogh Edit 

álláspályázatok elbírálása     Polgármester 

 

2. Tájékoztató az Abony Munkácsy út 9. szám alatti  Romhányiné dr. Balogh Edit 

63 m2  alapterületű bérlakás tekintetében felmerülő  Polgármester 

behajthatatlan lakbértartozásról 

 

3. Az Abony, Kossuth tér 4. II/7. szám alatti 50 m2  Romhányiné dr. Balogh Edit 

alapterületű önkormányzati bérlakás nem szociális Polgármester 

alapon történő bérbeadása   

 

4. Abony Közművelődéséért díj adományozása   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

5. Díszpolgár és posztumusz-díszpolgári cím   Romhányiné dr. Balogh Edit 

adományozása       Polgármester  

 

6. Átmeneti segély elutasító határozat ellen benyújtott Dr. Egedy Zsolt 

fellebbezés elbírálása     Szoc. és Eü. Biz. Elnöke 

 

 

Nyílt ülés:         Előadó: 
 

1. Beszámoló az abonyi Kaszáló erdő védettségéről  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

2. A KEOP-7.1.0/11 kódjelű Derogációs Vízközmű  Romhányiné dr. Balogh Edit 

projektek előkészítésére pályázat benyújtása című Polgármester 

104/2011. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat  

módosítása 

 

3. A hatályos Településrendezési eszközök értékelése,  Romhányiné dr. Balogh Edit 

valamint Abony Város Településrendezési terveinek Polgármester 

felülvizsgálata és módosítása településszervező  

kiválasztása, a felülvizsgálatra digitális alaptérkép  

beszerzéséről és használati jogára szerződés megkötése 

 

4. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből  Romhányiné dr. Balogh Edit 

szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű  Polgármester  

használatáért fizetendő díjak megállapításáról,  

a díjalkalmazás feltételeiről szóló  

19/2004. (VII.29.) sz. rendelet módosítása 

 

5. Az Abony Városi Strandfürdő 2012. évi díjainak  Romhányiné dr. Balogh Edit 

megállapítása       Polgármester 
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6. Az Abokom Nonprofit Kft. gépjárművei, munkagépei Romhányiné dr. Balogh Edit 

2012. évi díjtételeinek és óradíjainak meghatározása Polgármester  

 

7. Az ABOKOM Nonprofit Kft. Hátralékkezelési  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Szabályzatának jóváhagyása    Polgármester 

 

8. Tájékoztató Abony Város Önkormányzat    Romhányiné dr. Balogh Edit 

gazdálkodásának 2011. III. negyedévi pénzügyi  Polgármester 

helyzetéről 

 

9. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló Romhányiné dr. Balogh Edit 

2/2011.(II.18.) számú rendeletének módosítása   Polgármester 

 

10. Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési Romhányiné dr. Balogh Edit 

koncepciója       Polgármester 

 

11. Abony Város Önkormányzatának a Volksbank  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Magyarország Zrt.-nél fennálló hiteltartozás  Polgármester 

végtörlesztéséből eredő különbözet felhasználása  

 

12. Városházában lévő díszterem bérleti díjának  Romhányiné dr. Balogh Edit 

jóváhagyása       Polgármester 

 

13. A Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti   Romhányiné dr. Balogh Edit 

díjtételeinek jóváhagyása     Polgármester 

 

14. Abony Város Intézményei által használt korlátozottan  Romhányiné dr. Balogh Edit 

forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának  Polgármester  

jóváhagyása  

 

15. 2012. évi mezőgazdasági haszonbérleti valamint a Romhányiné dr. Balogh Edit 

Piac-terület bérleti díjak megállapítása   Polgármester 

 

16. Nem lakás célú helyiségek 2012. évi minimális bérleti Romhányiné dr. Balogh Edit 

díjának megállapítása      Polgármester 

 

17. A Salgóbányai tábor 2012. évi térítési díjának  Romhányiné dr. Balogh Edit 

megállapítása       Polgármester 

 

18. A közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. Romhányiné dr. Balogh Edit 

(XII.17.) számú rendelet módosítása   Polgármester  

 

19. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az  Romhányiné dr. Balogh Edit 

önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről,  Polgármester 

valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV.26.) számú 

önkormányzati rendeletének módosítása 
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20. Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról  Romhányiné dr. Balogh Edit 

szóló22/1997. (XII.09.) számú rendeletének  Polgármester 

módosítása  

 

21. Abony Város Önkormányzat magánszemélyek  Romhányiné dr. Balogh Edit 

kommunális adójáról szóló 21/1999. (XII.29.) számú Polgármester 

rendeletének módosítása 

 

22. Abony Város Önkormányzat építményadójáról szóló  Romhányiné dr. Balogh Edit 

20/1998.(XII.19.) sz. rendeletének módosítása  Polgármester 

 

23. A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi  Romhányiné dr. Balogh Edit 

részvételről szóló …/2011. (XI.24.) önkormányzati Polgármester 

rendelet megalkotása 

 

24. „Lehetőségeink Fő tere- Abony integrált település-  Romhányiné dr. Balogh Edit 

központ fejlesztése” című KMOP 5.2.1/B/09-2f-2010- Polgármester 

0011 számú pályázat II. ütemében kiépítésre került  

térfigyelő kamerák üzemeltetéséről 

 

25. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.  Romhányiné dr. Balogh Edit 

évi munkatervének elfogadása    Polgármester 

 

26. Abony Város Önkormányzat és a CO-OP Star  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Kereskedelmi Zrt. között kötendő ingatlan  Polgármester  

adásvételi szerződés megkötéséről 

 

27. Abony 47 hrsz-ú ingatlan megvásárlása a KMOP-4.6. Romhányiné dr. Balogh Edit 

1-11 kódszámú, Nevelési intézmények fejlesztése Polgármester 

pályázat keretében megvalósítandó óvodafejlesztéshez   

 

28. A KMOP-4.6.1-11 kódszámú nevelési intézmények Romhányiné dr. Balogh Edit 

fejlesztése című pályázat keretében óvodafejlesztésre  Polgármester 

tervező kiválasztása  

 

29. Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

30. Tájékoztató a 2011. évi garanciális bejárásokról  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

31. Abony Város közvilágításának fejlesztése   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

32. Az Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Egyesületének kérelme     Polgármester 
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33. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

- - - 

 

Címváltozást javasolt: 

 

Nyílt ülés 1. napirendi pontja „Beszámoló az abonyi Kaszáló erdő védettségéről” című 

napirendi pont helyett „Tájékoztató a Kaszáló erdő és a kékvércse állomány állapotáról, 

valamint az abonyi Kaszáló erdő jelenlegi védelméről és helyi jelentőségű védett 

természeti területté történő nyilvánításának folyamatáról” című napirendi pont. 

 

Levételre javasolta a zárt ülés 2. napirendi pontját „Tájékoztató az Abony Munkácsy út 9. 

szám alatti 63 m2 alapterületű bérlakás tekintetében felmerülő behajthatatlan 

lakbértartozásról” című napirendi pontot. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „Tájékoztató az Abony Munkácsy út 

9. szám alatti 63 m2 alapterületű bérlakás tekintetében felmerülő behajthatatlan 

lakbértartozásról” című napirendi pont levételéről. 

 

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

mellett „Tájékoztató az Abony Munkácsy út 9. szám alatti 63 m2 alapterületű bérlakás 

tekintetében felmerülő behajthatatlan lakbértartozásról” című napirendi pont levételét 

egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

346/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Napirendi pont levétele/ Tájékoztató az Abony Munkácsy út 9. szám alatti 63 m2 

alapterületű bérlakás tekintetében felmerülő behajthatatlan lakbértartozásról című 

napirendi pont levételéről 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a „Tájékoztató az Abony Munkácsy út 9. 

szám alatti 63 m2 alapterületű bérlakás tekintetében felmerülő behajthatatlan 

lakbértartozásról című napirendi pont levételéről” című napirendi pontot a Képviselő-

testületi ülés napirendjéről leveszi. 

 

- - - 

 

Felvételre javasolta nyílt 34. napirendi pontjaként „Együttműködés a Római Katolikus 

Egyházzal „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című 

TÁMOP-5.5.1.B-11/1 azonosító számú pályázatban” című napirendi pontot. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „Együttműködés a Római Katolikus 

Egyházzal „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című 

TÁMOP-5.5.1.B-11/1 azonosító számú pályázatban” című napirendi pont nyílt ülés 34. 

pontjaként történő felvételéről. 

 



 7 

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

mellett „Együttműködés a Római Katolikus Egyházzal „A családi közösségi 

kezdeményezések és programok megerősítése” című TÁMOP-5.5.1.B-11/1 azonosító 

számú pályázatban” című napirendi pont nyílt ülés 34. napirendi pontjaként történő 

felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

347/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Együttműködés a Római Katolikus Egyházzal „A családi közösségi kezdeményezések és 

programok megerősítése” című TÁMOP-5.5.1.B-11/1 azonosító számú pályázatban 

című napirendi pont felvételéről 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város 

Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendelet 16. § (7) bekezdésében, a meghívóban nem szereplő 

„Együttműködés a Római Katolikus Egyház Hittel a családokért című TÁMOP-
5.5.1.B-11/1 azonosító számú pályázatában” című napirendi pontot a képviselő-testületi 

nyílt ülés 34. napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az így kialakult napirendi pontok 

elfogadásáról. 

 

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

mellett az így kialakult napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirend:         

Zárt ülés:         Előadó: 

 

1. Abony Város Önkormányzatához benyújtott jegyzői  Romhányiné dr. Balogh Edit 

álláspályázatok elbírálása     Polgármester 

 

2. Az Abony, Kossuth tér 4. II/7. szám alatti 50 m2  Romhányiné dr. Balogh Edit 

alapterületű önkormányzati bérlakás nem szociális Polgármester 

alapon történő bérbeadása   

 

3. Abony Közművelődéséért díj adományozása   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

4. Díszpolgár és posztumusz-díszpolgári cím   Romhányiné dr. Balogh Edit 

adományozása       Polgármester  

 

5. Átmeneti segély elutasító határozat ellen benyújtott Dr. Egedy Zsolt 

fellebbezés elbírálása     Szoc. és Eü. Biz. Elnöke 
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Nyílt ülés:         Előadó: 

 

1. Tájékoztató a Kaszáló erdő és a kékvércse állomány Romhányiné dr. Balogh Edit 

állapotáról, valamint az abonyi Kaszáló erdő jelenlegi  Polgármester 

védelméről és a helyi jelentőségű védett természeti  

területté történő nyilvánításának folyamatáról  

 

2. A KEOP-7.1.0/11 kódjelű Derogációs Vízközmű  Romhányiné dr. Balogh Edit 

projektek előkészítésére pályázat benyújtása című Polgármester 

104/2011. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat  

módosítása 

 

3. A hatályos Településrendezési eszközök értékelése,  Romhányiné dr. Balogh Edit 

valamint Abony Város Településrendezési terveinek Polgármester 

felülvizsgálata és módosítása településszervező  

kiválasztása, a felülvizsgálatra digitális alaptérkép  

beszerzéséről és használati jogára szerződés megkötése 

 

4. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből  Romhányiné dr. Balogh Edit 

szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű  Polgármester  

használatáért fizetendő díjak megállapításáról,  

a díjalkalmazás feltételeiről szóló  

19/2004. (VII.29.) sz. rendelet módosítása 

 

5. Az Abony Városi Strandfürdő 2012. évi díjainak  Romhányiné dr. Balogh Edit 

megállapítása       Polgármester 

 

6. Az Abokom Nonprofit Kft. gépjárművei, munkagépei Romhányiné dr. Balogh Edit 

2012. évi díjtételeinek és óradíjainak meghatározása Polgármester  

 

7. Az ABOKOM Nonprofit Kft. Hátralékkezelési  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Szabályzatának jóváhagyása    Polgármester 

 

8. Tájékoztató Abony Város Önkormányzat    Romhányiné dr. Balogh Edit 

gazdálkodásának 2011. III. negyedévi pénzügyi  Polgármester 

helyzetéről 

 

9. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló Romhányiné dr. Balogh Edit 

2/2011.(II.18.) számú rendeletének módosítása   Polgármester 

 

10. Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési Romhányiné dr. Balogh Edit 

koncepciója       Polgármester 

 

11. Abony Város Önkormányzatának a Volksbank  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Magyarország Zrt.-nél fennálló hiteltartozás  Polgármester 

végtörlesztéséből eredő különbözet felhasználása  
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12. Városházában lévő díszterem bérleti díjának  Romhányiné dr. Balogh Edit 

jóváhagyása       Polgármester 

 

13. A Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti   Romhányiné dr. Balogh Edit 

díjtételeinek jóváhagyása     Polgármester 

 

14. Abony Város Intézményei által használt korlátozottan  Romhányiné dr. Balogh Edit 

forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának  Polgármester  

jóváhagyása  

 

15. 2012. évi mezőgazdasági haszonbérleti valamint a Romhányiné dr. Balogh Edit 

Piac-terület bérleti díjak megállapítása   Polgármester 

 

16. Nem lakás célú helyiségek 2012. évi minimális bérleti Romhányiné dr. Balogh Edit 

díjának megállapítása      Polgármester 

 

17. A Salgóbányai tábor 2012. évi térítési díjának  Romhányiné dr. Balogh Edit 

megállapítása       Polgármester 

 

18. A közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. Romhányiné dr. Balogh Edit 

(XII.17.) számú rendelet módosítása   Polgármester  

 

19. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az  Romhányiné dr. Balogh Edit 

önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről,  Polgármester 

valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV.26.) számú 

önkormányzati rendeletének módosítása 

 

20. Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról  Romhányiné dr. Balogh Edit 

szóló22/1997. (XII.09.) számú rendeletének  Polgármester 

módosítása  

 

21. Abony Város Önkormányzat magánszemélyek  Romhányiné dr. Balogh Edit 

kommunális adójáról szóló 21/1999. (XII.29.) számú Polgármester 

rendeletének módosítása 

 

22. Abony Város Önkormányzat építményadójáról szóló Romhányiné dr. Balogh Edit 

20/1998.(XII.19.) sz. rendeletének módosítása  Polgármester 

 

23. A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi  Romhányiné dr. Balogh Edit 

részvételről szóló …/2011. (XI.24.) önkormányzati Polgármester 

rendelet megalkotása 

 

24. „Lehetőségeink Fő tere- Abony integrált település-  Romhányiné dr. Balogh Edit 

központ fejlesztése” című KMOP 5.2.1/B/09-2f-2010- Polgármester 

0011 számú pályázat II. ütemében kiépítésre került  

térfigyelő kamerák üzemeltetéséről 
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25. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.  Romhányiné dr. Balogh Edit 

évi munkatervének elfogadása    Polgármester 

 

26. Abony Város Önkormányzat és a CO-OP Star  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Kereskedelmi Zrt. között kötendő ingatlan  Polgármester  

adásvételi szerződés megkötéséről 

 

27. Abony 47 hrsz-ú ingatlan megvásárlása a KMOP-4.6. Romhányiné dr. Balogh Edit 

1-11 kódszámú, Nevelési intézmények fejlesztése Polgármester 

pályázat keretében megvalósítandó óvodafejlesztéshez   

 

28. A KMOP-4.6.1-11 kódszámú nevelési intézmények Romhányiné dr. Balogh Edit 

fejlesztése című pályázat keretében óvodafejlesztésre  Polgármester 

tervező kiválasztása  

 

29. Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

30. Tájékoztató a 2011. évi garanciális bejárásokról  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

31. Abony Város közvilágításának fejlesztése   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

32. Az Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Egyesületének kérelme     Polgármester 

 

33. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

34. Együttműködés a Római Katolikus Egyházzal   Romhányiné dr. Balogh Edit 

„A családi közösségi kezdeményezések és programok  Polgármester 

megerősítése” című TÁMOP-5.5.1.B-11/1 azonosító  

számú pályázatban 

 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a jegyzőválasztás eredménytelen volt. 

Nyolcan adtak be pályázatot, ebből négy volt érvényes. Az Ügyrendi és Közbiztonsági 

Bizottság valamint a Képviselő-testület meghallgatta a jelölteket. Nem született minősített 

többséggel döntés. A Képviselő-testület megosztottsága tükröződött a szavazás 

eredményében. Ezért megtárgyalásra kerül „Abony Város Önkormányzata jegyzői állás 

betöltésére vonatkozó pályázat kiírása” című napirendi pont. A „tájékoztató a Kaszáló erdő 

és a kékvércse állomány állapotáról, valamint az abonyi Kaszáló erdő jelenlegi védelméről és 

a helyi jelentőségű védett természeti területté történő nyilvánításának folyamatáról” című 

napirendi pont akkor kerül megtárgyalásra, hogy ha a meghívott vendégek megérkeznek.   
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Javasolja a napirendi pontok közé 35. napirendi pontként felvételre az „Abony Város 

Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírása” című napirendi pontot.   

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „Abony Város Önkormányzata 

jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírása” című napirendi pont nyílt ülés 35. 

pontjaként történő felvételéről. 

 

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

mellett „Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat 

kiírása” című napirendi pont nyílt ülés 35. napirendi pontjaként történő felvételét elfogadta, 

és a következő határozatot hozta: 

 

353/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírása című 

napirendi pont felvételéről 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város 

Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendelet 16. § (7) bekezdésében, a meghívóban nem szereplő 

„Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírása” 

című napirendi pontot a képviselő-testületi nyílt ülés 35. napirendi pontjaként napirendre 

tűzi. 

 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „Tájékoztató a Kaszáló erdő és a 

kékvércse állomány állapotáról, valamint az abonyi Kaszáló erdő jelenlegi védelméről 

és helyi jelentőségű védett természeti területté történő nyilvánításának folyamatáról” 
című napirendi pont nyílt ülés 10. pontjaként történő megtárgyalásáról. 

 

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

mellett „Tájékoztató a Kaszáló erdő és a kékvércse állomány állapotáról, valamint az 

abonyi Kaszáló erdő jelenlegi védelméről és helyi jelentőségű védett természeti területté 
történő nyilvánításának folyamatáról” című napirendi pont nyílt ülés 10. napirendi 

pontjaként történő megtárgyalását elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

354/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Napirendi pont cseréje/Tájékoztató a Kaszáló erdő és a kékvércse állomány állapotáról, 

valamint az abonyi Kaszáló erdő jelenlegi védelméről és helyi jelentőségű védett 

természeti területté történő nyilvánításának folyamatáról   
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a meghívóban nyílt ülés 1. napirendi 

pontjaként szereplő „Tájékoztató a Kaszáló erdő és a kékvércse állomány állapotáról, 

valamint az abonyi Kaszáló erdő jelenlegi védelméről és helyi jelentőségű védett 

természeti területté történő nyilvánításának folyamatáról” című napirendi pontot nyílt 

ülés 10. napirendi pontjaként tárgyalja.  
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- - - 

 

Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselő-

testületi tagok száma 11 fő. 

 

Kocsiné Tóth Valéria képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselő-

testületi tagok száma 10 fő. 

 

1./ Napirendi pont tárgya:  A KEOP-7.1.0/11 kódjelű Derogációs Vízközmű 

projektek előkészítésére pályázat benyújtása című 

104/2011. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

módosítása  

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem 

kívánt tenni. 

  

Kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kocsiné Tóth Valéria képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselő-

testületi tagok száma 11 fő. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és a következő 

határozatot hozta: 

 

355/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A KEOP-7.1.0/11 kódjelű Derogációs Vízközmű projektek előkészítésére pályázat 

benyújtása című 104/2011. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 104/2011. (III. 31.) számú képviselő-

testületi határozatát az alábbi 1. ponttal egészíti ki: 

 

A pályázat összköltségét terhelő 4.850.000-, Ft általános forgalmi adóra a 

visszaigényléséig fedezetet biztosít a Két Torony Kötvény terhére. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2011. december 31.  



 13 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit 

Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Osztály 

A határozatról értesülnek: 

1. Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. dr. Vörös Mária aljegyző 

4. Valamennyi osztályvezető 

5. Hundert Wasser Kft. – Németh Zoltán projektmenedzser 

 

- - - 

 

2./ Napirendi pont tárgya:  A hatályos Településrendezési eszközök értékeléséről, 

valamint Abony Város Településrendezési terveinek 

felülvizsgálatára és módosítására településszervező 

kiválasztásáról, a felülvizsgálatra és módosításra kerülő 

Településrendezési tervek alapjául szolgáló digitális 

alaptérkép beszerzéséről és használati jogára szerződés 

megkötéséről   

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül 

elmondta, hogy Farkas Zsolt főépítész bonyolította az ajánlatok bekérését és szakmai 

véleményezését. Melyet az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság valamint a Pénzügyi 

Bizottság is jóváhagyott. A digitális térképet a bizottságok döntésének megfelelően 

megrendelik. A Településrendezési Terv felülvizsgálatára a Főépítész és a Bizottságok 

javaslata alapján Kiszelovics és Társát bízzák meg.   

 

Habony István: az ajánlat, amit Simon Sándor igazgató írt alá 2011. január 19-én datált. 

Kérdezte, hogy miért most tárgyalják? Tíz hónap telt el az óta. Kérdezte, hogy ez érvényes-e 

még egyáltalán? Hol volt ez az ügyirat, amit még Dr. Németh Mónikának címeztek?  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy az ajánlat a költségvetés tervezéséhez lett 

bekérve. A Településrendezési Terv felülvizsgálatával együtt kívánta előkészíteni a 

Főépítész úr. Főépítészt sem tudtak elsőre választani.  

 

dr. Vörös Mária: november elején egyeztettek a Kft.-vel és azt mondták, hogy az idén 

fenntartják az ajánlatukat, amennyiben az idén megrendelésre kerül.  

 

Dr. Egedy Zsolt: szeretné felhívni a figyelmet az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

módosító javaslatára. Az azt tartalmazza, hogy a legjobb ajánlati árat tevő pályázó esetében a 

szerződés olyan vállalási határidővel legyen megkötve, mint a második legjobb ajánlatot tevő 

pályázó ajánlatában a vállalási határidő.   

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: három hónappal kitolódik a teljesítés határideje. Kérdezte, 

hogy erre céloz-e? 
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Dr. Egedy Zsolt: nem. Arra céloz, hogy mindenki beadta azt az időintervallumot, ami idő 

alatt ezt a munkát elvégzi, amennyiben ő nyeri meg. Az árban a második legjobb időtartama 

rövidebb volt, mint az árban a legjobb pályázó időtartama.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: nem érti, mert a Pesttervvé volt árban a legjobb, ugyanakkor 

a bizottságok a Kiszelovics és Társát javasolták. Övé volt árban a második legjobb ajánlat.  

 

Dr. Egedy Zsolt: a Kiszelovics és Társa Kft. időtartama legyen rövidebb.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy Főépítész úr tárgyalt velük. A 

megrendelésben szerepeltek a rögzített határidők. Kérdezte, hogy miért kell csökkenteni a 

teljesítés határidejét három hónappal? Miért született ez a döntés az Ügyrendi és 

Közbiztonsági Bizottságon?  

 

Dr. Egedy Zsolt: azért, hogy 2012-ben lezáruljon ez a történet.    

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: a Pestterv készítette a jelenleg érvényes Településrendezési 

Tervet. A Kiszelovics és Társa, ami mellett a Bizottságok döntöttek szolnoki cég. 

Valószínűleg ők felmérték, hogy mennyi időre van szükség. Kérdezte, hogy csak abban az 

esetben hajlandó a Képviselő-testület megbízni őket, hogy ha kényszerítik őket, hogy 

rövidebb határidő mellett vállalják? Nem érti, hogy miért lesz attól jobb?  

 

Kovács László: elmondta, hogy beszéltek Farkas Zsolt Főépítész úrral. Megkérték őt, hogy 

egyeztessen velük, hogy ezt az időpontot tartsák. Így született ez a javaslat.  

 

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

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Ismertette az elhangzott módosító javaslatot. 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy a Településrendezési 

terv felülvizsgálata és módosítása a Képviselő-testület által vállalt határidőre 

készüljön el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett az elhangzott módosító javaslatot elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az 1. számú 

határozati javaslat elfogadásáról, az elhangzott módosító javaslattal együtt. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és az 1. számú határozati javaslatot, az elhangzott módosító 

javaslattal együtt elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
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356/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A hatályos Településrendezési eszközök értékeléséről, valamint Abony Város 

Településrendezési terveinek felülvizsgálatára és módosítására településtervező 

kiválasztásáról 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva, figyelembe véve a többször módosított épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) előírásait, az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos Településrendezési 

eszközök értékelését elfogadja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 176/2003. (XII. 17.) Képviselő-

testületi határozattal, a 25/2003. (XII. 17.) önkormányzati rendelettel, valamint az 

azokat 159/2007 (V. 10.) Képviselő-testületi határozattal és 19/2007. (V. 21.) 

önkormányzati rendelettel módosított Településrendezési tervének felülvizsgálatára 

és módosítására a Kiszelovics és Társa Településtervező Kft-t bízza meg. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy a Településrendezési 

terv felülvizsgálata és módosítása a Képviselő-testület által vállalt határidőre 

készüljön el. 

 

4. A Településrendezési terv felülvizsgálatának és módosításának díja  

5.750.000,-Ft + Áfa, amely a 2011. évi költségvetésben a 841126/55314 Városi 

tevékenység Szakmai szolgáltatások során biztosított. 

  

5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. 

Balogh Edit polgármestert a Településrendezési tervek felülvizsgálatára és 

módosítására vonatkozó szerződés aláírására. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: 
 Farkas Zsolt főépítész 

 Jegyzői Titkárság 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

  dr. Vörös Mária aljegyző 

 Jegyzői Titkárság 

 Gazdasági Osztály 

 Farkas Zsolt főépítész 

 Ajánlattevők 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2. számú határozati javaslat 

elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett a 2. számú határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

357/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A felülvizsgálatra és módosításra kerülő Településrendezési tervek alapjául szolgáló 

digitális alaptérkép beszerzéséről és használati jogára szerződés megkötéséről 

 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva, figyelembe véve a többször módosított épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) előírásait, az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatal 

Hatósági és Építésügyi Osztályát a Településrendezési tervek felülvizsgálatának és 

módosításának alapját képező digitális alaptérkép beszerzésével a Nemzeti 

Kataszteri Program Nonprofit Kft.-től. 

 

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

Balogh Edit polgármestert a digitális alaptérkép 2012. január 1-től kezdődő 

használatát biztosító Adatfelhasználási Szerződés aláírására. 

 

3. A digitális alaptérkép szolgáltatási és első évi (2012. január 1-től 2012. december 

31.) alapadat használat igazgatási díja 2 211 731,- Ft + Áfa, amely összeg a 2011. 

évi költségvetés terhére a 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletben – 841126 – 

Szellemi termékek előirányzaton – biztosított. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  
Farkas Zsolt főépítész 

Jegyzői Titkárság 

Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

  dr. Vörös Mária aljegyző 

 Jegyzői Titkárság 

 Gazdasági Osztály 

 Hatósági és Építésügyi Osztály 

 Településfejlesztési Osztály 

 Farkas Zsolt főépítész 

 

- - - 
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3./ Napirendi pont tárgya:  Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből 

szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű 

használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a 

díjalkalmazás feltételeiről szóló 19/2004. (VII.29.) sz. 

rendelet módosítása   

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a 

Bizottságok elfogadták az Abokom Nonprofit Kft. igazgatója által összeállított 2012. évi 

díjtételeket.  

 

Kovács László: elmondta, hogy az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság végig tárgyalta az 

összes díjtételemeléssel kapcsolatos előterjesztést. Abban maradtak, hogy ezeken a díjakon 

ne legyen emelés.  

 

Habony István: igényesebb munkát várnak el azoktól, akik ezt az anyagot ide hozták. Egyes 

táblázatoknál nincsenek mértékegységek. A korábbi években mindig fel volt tüntetve a 

kitermelt vízmennyiség és az értékesített vízmennyiség. Ezek között igen jelentős eltérés 

volt. Ez azzal lett lerendezve a vízmű részéről, hogy ezek mind a csőtörések túlfolyásából 

adódik.  

 

Gáspár Csaba: elmondta, hogy a lakosság fizetési morálja egyre rosszabb. Ha ennél jobban 

terhelik a lakosságot, akkor még rosszabb lesz a fizetési morál. Ennél nagyobb emelést nem 

bír el a lakosság. A hálózati veszteség áll a hálózat mosatásából, csőtörésekből származó 

kifojt mennyiségből. Kalkuláltak vele. Ezt mindenkinek fogja prezentálni utólag.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: a korrigált összes ivóvízmennyiség 550 ezer köbméter. A 

szennyvíz pedig 518 ezer köbméter. A kitermelt vízmennyiséget kérik utólag pótolni.  

 

Habony István: elmondta, hogy a feldolgozott csatorna mennyisége lényegesen alatta van 

az értékesített vízmennyiségnek. Ha ez alatta marad, akkor mi van azzal a jegyzői 

kötelességgel, hogy mindenkinek rá kellene kötnie a szennyvizet a csatornára. Kisebb lenne 

a csatornadíj költsége az állampolgároknak, hogy ha ez az egész dolog jogilag rendezve 

lenne. A jegyző köteles az állampolgárokat felszólítani, hogy kössenek rá a csatornára.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: az előterjesztésben a szennyvízelvezetési díjkalkulációnál 

518 ezer köbméter van, ami csak Abonyra vonatkozik. És van 661 ezer köbméter, amiben 

benne van a Kőröstej, Kőröstetétlen és Törtel. Nyáron locsolások is vannak. Ha kiszámolják, 

akkor teljesen egyezik a szennyvíz.  

 

Gáspár Csaba: jelenleg 92%-os a csatornarákötés. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ahol nincs fürdőszoba, ott nem lehet kötelezni a 

közműcsatornára való rákötést.  

  

Kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 



 18 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett az előterjesztést és a rendeletmódosítást elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

26/2011. (XII.01.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi 

csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről 

szóló 19/2004. (VII.29.) számú rendeletének módosításáról 
 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 

szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló 

1990. évi LXXXVII. Törvény 7. § (1) bekezdésében és a 11. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: 

 

 

1. § 
 

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi 

csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 

19/2004. (VII.29.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) címe helyébe a 

következő cím lép: 

 

„Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületnek 19/2004. (VII.29.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi 

csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről” 

 

 

2. § 

 
Az ÖR. Bevezető részének helyébe a következő rendelet lép: 

 

„Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 

szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló 

1990. évi LXXXVII. Törvény 7. § (1) bekezdésében és a 11. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:” 

 

 

3. § 

 

Az ÖR. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
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Záró rendelkezés 

 

 

4. § 

 

E rendelet a 2012. január 01-jén lép hatályba. 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott 

ülésén  

 

 

    Romhányiné dr. Balogh Edit    dr. Vörös Mária 

                           polgármester                                                                  aljegyző 

 

 

  

Kihirdetve: Abony, 2011. december 01. 

 

 
      dr. Vörös Mária 

  aljegyző  

 

 

1. melléklet 

26/2011.(XII.01.) önkormányzati rendelethez 

 

1. melléklet a 19/2004. (VII.29.) számú önkormányzati rendelethez 

 

 

A 2012. évi ivóvíz szolgáltatás díja: 

 

1. Lakossági fogyasztók részére:  255,-Ft/m³+Áfa 

2. Nem lakossági fogyasztók részére (közületi)  303,-Ft/m³+Áfa 

 

 

A 2012. évi csatorna szolgáltatás díja: 

 

3. Lakossági fogyasztók részére:  292,-Ft/m³+Áfa 

4. Nem lakossági fogyasztók részére (közületi)  398,-Ft/m³+Áfa 

 

 

- - - 

 

4./ Napirendi pont tárgya:  Az Abony Városi Strandfürdő 2012. évi díjainak 

megállapítása  

  

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül 

elmondta, hogy ezek a díjak kerekített bruttó összegek. A bizottságok támogatták a 

határozati javaslatot.   

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

358/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abony Városi Strandfürdő 2012. évi díjainak megállapításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Városi Strandfürdő díjait 2012. 

január 01-től az alábbiakban határozza meg: 

 

Napijegy 2012. év 

Gyermek (3-6 év) 500,- Ft 

diák, nyugdíjas 700,- Ft 

felnőtt 1.050,- Ft 

családi napijegy (2 felnőtt, 2 gyermek) 3.350,- Ft 

minden további gyermek 400,- Ft 

 

 

Napi jegy 16:00 óra után 30 % kedvezmény 2012. év 

gyermek (3-6 év) 350,- Ft 

diák, nyugdíjas 500,- Ft 

felnőtt 750,- Ft 

családi napijegy (2 felnőtt, 2 gyermek) 2.300,- Ft 

minden további gyermek 250,- Ft 

 

 

Heti Bérlet 2012. év 

gyermek, diák, nyugdíjas 3.600,- Ft 

felnőtt 5.500,- Ft 
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Havi bérlet 2012. év 

gyermek, diák, nyugdíjas 12.500,- Ft 

felnőtt 17.800,- Ft 

 

 

Strandbérlet egész nyárra 2012. év 

gyermek, diák, nyugdíjas 31.800,- Ft 

felnőtt 48.000,- Ft 

 

 

10 napra szóló bérlet 2012. év 

gyermek, diák, nyugdíjas 4.950,- Ft 

felnőtt 8.000,- Ft 

 

 

30 napra szóló bérlet 2012. év 

gyermek, diák, nyugdíjas 18.000,- Ft 

felnőtt 22.400,- Ft 

úszó bérlet (6-8 óra vagy 18-20 óra) 6.500,- Ft 

 

 

Egyéb Díjak 2012. év 

Kabinjegy/nap 700,- Ft 

Kabin havi bérlet/ 30nap 6.900,- Ft 

Kabinbérlet (bungalow) 9.700,- Ft/m² 

Személygk. parkolás/nap 990,- Ft 

Kísérő jegy 400,- Ft  

Rendezvény jegy 800,- Ft  

Napozóágy  300,- Ft  

 

A fenti díjak az Áfa-t tartalmazzák. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő–testületének 333/2010. (XI.24.) számú Képviselő-

testületi határozatát hatályon kívül helyezi 2011. december 31 napjával. 

 

Határidő:  2012. január 01-től 2012. december 31.ig   

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

 Abokom Nonprofit Kft. 

Értesül:  
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
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Parti Mihály alpolgármester 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztály 

Abokom Nonprofit Kft. 

 

- - - 

 

5./ Napirendi pont tárgya:  Az Abokom Nonprofit Kft. gépjárművei, munkagépei 

2012. évi díjtételeinek és óradíjainak meghatározása   

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem 

kívánt tenni.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról.  

 

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

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

359/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Abokom Nonprofit Kft. gépjárművei, munkagépei 2012. évi díjtételeinek és 

óradíjainak meghatározására 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Abokom Nonprofit Kft. 

használatában lévő gépjárművek, munkagépek óradíjait, szolgáltatás díján nem kíván 

változtatni 2012. január 01-től. 

 

Megnevezés 
2012. évre javasolt 

díjak 

IOB-712 Kia HEH-329 gépkocsi. vidékre 132,- Ft/km 

IOB-712 Kia HEH-329 gépkocsi helyben 2.240,- Ft/üzemóra 

CLZ-359 Billenő platós IFA vidékre 170,- Ft/km 

CLZ-359 Billenő platós IFA helyben 
4.115,- Ft/ 

üzemóra 

MTZ + pótkocsi 
3.810,- Ft/ 

üzemóra 

MTZ + szárzúzó 
4.875,- Ft/ 

üzemóra 

MTZ + rotációs fűkasza 4.875,- Ft/ 
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üzemóra 

Homlokrakodó gép 
7.470,- Ft/ 

üzemóra 

Szakmunkások óradíja 1.880,- Ft/ óra 

Segédmunkások óradíja 920,- Ft/ óra 

Színpad állítás és bontás 10.760,- Ft / óra 

Hangos hirdetés 2.240,- Ft/ óra 

WOMA 10.500,- Ft/ óra 

A szolgáltatási díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák! 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő–testülete a 332/2010. (XI.25.) számú Képviselő-

testületi határozatát 2012. december 31-ig hatályban fenntartja.  

 

Határidő:  2012. január 01-től 2012. december 31-ig   

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

 Abokom Nonprofit Kft. 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

                 Abokom Nonprofit Kft. 

 

- - - 

 

6./ Napirendi pont tárgya:  Az ABOKOM Nonprofit Kft. Hátralékkezelési 

Szabályzatának jóváhagyása  

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Felügyelő 

Bizottság és a Bizottságok jóváhagyták. A Hátralékkezelési Szabályzat a helyi 

hulladékgazdálkodási rendelet mellékletét kell, hogy képezze.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 
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360/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az ABOKOM Nonprofit Kft. Hátralékkezelési Szabályzatának jóváhagyására 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ABOKOM Nonprofit Kft. 

Hátralékkezelési szabályzatát jóváhagyja az alábbi pontosításokkal: 

 

 a Hátralékkezelési Szabályzat 1.4. pontja az alábbira módosul: „Lakossági követelés 

után járó késedelmi kamat elengedésére csak a teljes tőke tarozás kiegyenlítése esetén 

legyen mód” 

 a Hátralékkezelési Szabályzat 3.2. pontjában a hivatkozott kormányrendelet száma az 

alábbi pontosítással módosul: „38/1995.(IV.5.)” 

 a Hátralékkezelési Szabályzat 3.3. pontjának 6. bekezdésében pontosításra kerül, hogy 

a lakos az eljárás során hova fordulhat információért. 

 

2. A Hátralékkezelési Szabályzat a helyi rendelet mellékletét képezze. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: ABOKOM Nonprofit Kft. 

A határozatról értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

     Parti Mihály alpolgármester 

     dr. Vörös Mária aljegyző 

     Valamennyi Osztályvezető 

     ABOKOM Nonprofit Kft. 

 

A határozat melléklete ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi! 
 

- - - 

 

7./ Napirendi pont tárgya:  Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 

gazdálkodásának 2011. III. negyedévi pénzügyi 

helyzetéről   

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül 

elmondta, hogy mind a bevételek, mind a kiadások alulteljesültek.    

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett a tájékoztatót és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

361/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat gazdálkodásának 2011. III. negyedévi pénzügyi 

helyzetéről 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza: 

A gazdálkodás 2011. III. negyedévi pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót megismerte, a 

benne foglaltakkal egyetért és elfogadja. 

 

A határozatról értesülnek: 

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. dr. Vörös Mária aljegyző 

4. Valamennyi osztály vezetője 

5. Valamennyi intézmény vezetője 

 

- - - 

 

8./ Napirendi pont tárgya:  Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

2/2011. (II.18.) számú rendeletének módosítása   

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül 

elmondta, hogy csak azokat tartalmazza, ami a normatívákból adódik és a korábbi testületi 

határozatoknak megfelelően lettek átcsoportosítások.  

  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett az előterjesztést és a rendeletmódosítást elfogadta, és a következő rendeletet alkotta:  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2011 . (XII.01.) önkormányzati rendelete 

     az  Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.18.) számú 

rendeletének módosításáról 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

törvény 65. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Az önkormányzat a 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.18.) sz. rendelet 

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

lép: 

 

Bevételi főösszegét     5 032 243 e Ft-ban 

Kiadási főösszegét    5 032 243 e Ft-ban  

 

állapítja meg az alábbi részletezéssel. 

 

Tárgyévi pénzforgalmi költségvetési bevételek: 

   Intézményi működési bevételek:   396 292 e Ft 

   Önkormányzat sajátos működési bevételei:  901 568 e Ft 

   Önkormányzat költségvetési támogatása:  872 727 e Ft 

   Támogatásértékű bevételek, kiegészítések (felh.):    715 293 e Ft 

   Végleges pénzeszközátvétel államh.kiv.:    39 219 e Ft  

   Támogatásértékű bevételek,kiegészítések (műk.) 166 458 e Ft 

   Támogatási kölcsönök visszatérülése:       5 000 e Ft 

                 3 096 557 e Ft 

Tárgyévi költségvetési kiadások: 

   Személyi juttatások:     989 929 e Ft 

   Munkaadókat terhelő járulékok:   276 666 e Ft 

   Dologi és egyéb folyó kiadások:          1 002 490 e Ft 

   Támogatásértékű kiadások:      43 945 e Ft 

   Végleges pénzeszközátadás műk.c.     25 724 e Ft 

   Társadalom- és szociálpolitikai jutt.:   196 707 e Ft 

   Ellátottak pénzbeli juttatása:      14 536 e Ft 

   Felújítási kiadások:     124 002 e Ft 

   Beruházási kiadások:            1 201 584 e Ft 

             Végleges pénzeszközátadás felh.c.                             11 386 e Ft 

   Kölcsönnyújtás:         1 250 e Ft 

   Tartalékok:       715 263 e Ft 

                 4 603 482 e Ft 

 

 

Költségvetési hiány:             1 506 925 e Ft  

Költségvetési többlet:               0 e Ft 

 

Finanszírozási műveletek bevétele:            0 e Ft 

Finanszírozási műveletek kiadása:            428 761 e Ft 

 

Finanszírozási hiány:              428 761 e Ft 

Finanszírozási többlet:             0 e Ft 
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A hiány belső finanszírozása:        1 935 686 e Ft 

A hiány külső finanszírozása:           0 e Ft 

 

 

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

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

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

(5)A Rendelet 2/b. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

(6)A Rendelet 2/c. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

 

 

2. §  

 

 (1)A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

 (2)A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 

 (3)A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

 (4)A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 

 (5)A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 

 (6)A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 

 

3. § 

 

    (1)A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 

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

 

           Záró rendelkezés 

 

4.  § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 

 

 

Abony, 2011. november 25. 

 

 

           Romhányiné Dr. Balogh Edit     dr. Vörös Mária 

    polgármester              aljegyző 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2011. december 01. 

 

                   dr. Vörös Mária 

                aljegyző 

 

- - - 
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9./ Napirendi pont tárgya:  Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési 

koncepciója  

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül 

elmondta, hogy a Kormányhivatal hatásköröket és feladatokat vonhat el az 

Önkormányzatoktól. A feladat elvonással együtt a normatívákat is csökkentheti. A jövő évre 

nagyon takarékos költségvetést kell készíteni. Az idei évben sok minden túltervezésre került. 

A Pénzügyi Bizottságon megfogalmazódott kérésként, hogy képezzenek céltartalékot a 

közbiztonságra, útjavításra, közvilágításra és szociális gondoskodásra.  

 

Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságon kiegészítések 

hangzottak el a koncepcióval kapcsolatban. Javasolták, hogy a Két Torony kötvény 

keretében kerüljön tételesen kimutatásra, hogy mikor milyen pénzmozgások történtek. A 

Bizottság javasolta továbbá, hogy az összes hosszú futamidejű beruházás az utolsó lejárat 

napjáig kerüljön kimutatásra. Javasolták még a Város pénzügyi helyzetének átvizsgálására 

külső szakértő felkérését. Továbbá a csatorna beruházás végtörlesztésében megmaradó 

különbözet ne a szállítói tartozás kifizetésére kerüljön, hanem útfelújításokra legyen fordítva.  

A térinformatika rendszer indítását is javasolták a költségvetési koncepcióba bele tenni. A 

digitális térkép megvásárlásáról döntött a Képviselő-testület.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: a digitális térkép az alapja a térinformatikának. A 

csatornahitelből fennmaradó bevétel egy külön napirendi pont. Nem fognak működési 

forráshiánnyal behozni költségvetési rendeletet. Amennyiben nem lesznek bizonyos 

strukturális átalakítások, akkor az, hogy minden önként vállalt és kötelező feladatot csökkenő 

bevételek mellett működtetni tudjanak nem fog menni. Oda fognak eljutni, mint más 

Önkormányzat, hogy nem fogják tudni kifizetni a közétkeztetés és a közvilágítás díjait. 

Előbb legyen kifizetve a közvilágítás, az intézmények gáz- és villanyszámlája és a 

közétkeztetés. Utána, ha marad pénz, akkor tudnak fejleszteni. A fejlesztések és a 

beruházások csak pályázati pénzből tudnak megvalósulni. A városnak nincs többlet bevétele. 

Nem tudnak fejleszteni. Nem kapnak annyi pénzt, ami a működére elég.  

 

Dr. Egedy Zsolt: úgy gondolja, hogy semmi különbség nincs az Ügyrendi és Közbiztonsági 

Bizottság határozati javaslatának módosítását tekintve, mint a Pénzügyi Bizottság határozati 

javaslata. Ugyanilyen aspektusból a Pénzügyi Bizottság javaslatát is lehet kritizálni és 

támadni. Ezek irányelvek, az, hogy ezekből mi fog a költségvetés sorain realizálódni és mi 

az, ami vállalható, az egy külön történet.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: az nem lehet koncepció, hogy mi lesz a csatorna hitellel, 

hiszen az december 31-el lejár és annak a többletéről dönteni kell. Ezt nem lehet jövő év 

február 15-ig halogatni. A Két Torony kötvény felhasználásról szóló kimutatás elkészült. 

Kiosztásra fog kerülni. Minden évben, amikor a zárszámadásban kimutatásra kerülnek a 

hosszú és a rövid lejáratú hitelek. A zárszámadásnak ez kötelező tartalmi eleme a 

hitelállományra vonatkozó kimutatás. Szakértőt lehet megbízni. Az Állami Számvevőszék 

bejelentkezett a mai napon, a közeljövőben jönni fog. Az Állami Számvevőszék ingyen el 

fogja végezni a teljes körű átvizsgálást.  
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Dr. Magyar Gábor Sándor: mindig többet költenek, mint amennyi bevételük van. Ezt 

hitelből finanszírozzák. Ezzel a banknak fejlesztenek. Nem látja, hogy a bevételeket növelő 

termelő terveket kovácsolnának. Azt látja, hogy költik a pénzt a kötvény terhére. Ha azt nem 

tudják fizetni, akkor a kötvénykezelő banké lesz minden, amit fejlesztenek. Ez egy reális 

veszély. Ennek az ellenkezőjéről még senki nem győzte meg. Akiknek nincs bevétele az el 

fog vérezni. Az Önkormányzat mindent el fog veszíteni, amire a bank ráteszi a kezét. Addig 

nyújtózzanak, ameddig a takarójuk ér. Akkor kezdjenek el fejleszteni, ha a bevételeket is 

fejlesztették. Csak akkor költsenek többet, ha többet termelnek. Nem tud és nem is akar részt 

venni ebben a költségvetési ámokfutásban. Úgy gondolja, hogy egy picit elrugaszkodtak a 

költségvetésben foglalt célkitűzéseiktől. A költségvetés koncepcióját sem hajlandó elfogadni. 

Ha fejleszteni akarnak, akkor termeljenek többet. Mert egyébként nem maguknak termelnek, 

hanem a pénzintézetnek, aki ezeket a hiteleket biztosítja.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: úgy gondolja, hogy teljesen helytelen az állásfoglalása a 

képviselő úrnak. 2008-ban, amikor a kötvényt kibocsájtották, akkor kimondottan a 

fejlesztések érdekében bocsájtották ki. Nem tudták, hogy mekkora lesz az 

árfolyamveszteség, e miatt senki nem hibáztathatja őket. Ha most visszafelé mutogatnak és 

nem a fejlesztések irányába néznek, akkor is itt van az a hitelállomány. Ha a hitelállomány itt 

van, akkor igenis be kell fektetni fejlesztésekbe. A vagyontárgyaikat növelniük kell. Abban 

kell reménykedni, hogy 2013. után eljön a gazdasági növekedés. Felvehették volna ők is úgy 

a hitelt, hogy kifizették volna belőle a működési költségeket. A költségvetési koncepció 

tartalmazza, hogy ha elkészül a nagyléptékű pályázat, akkor a belvárosban be kell vezetni a 

parkolási díjat. Ebből lehet plusz pénzhez jutni. Az is benne van a koncepcióban, hogy a 

megváltozott munkaképességű embereket is munkához kell juttatni. A részfoglalkoztatást is 

előnyben kell részesíteni. Kérdezte, hogy miért nem azokat a pozitív gondolatokat emeli ki a 

képviselő úr, amik megfogalmazódtak a koncepcióban? Jó lenne, ha azokat is észrevennék, 

hogy miből lehet bevételt növelni és a kiadásokat csökkenteni. Amit helyi szinten tudnak, 

munkahelyeket létrehozni, azt megteszik. Mindenképpen tudja támogatni a tartalékalap 

képzését. De azt, hogy ebből mi kerül felosztásra és mikor, azt akkor fogják tudni, ha majd 

ismerik az állami költségvetés sarokszámait, és ha tudni fogják, hogy milyen adótörvények 

lesznek, és hogy mi marad meg önkormányzati feladat- és hatáskörben. Ez irányelv, arról 

szól, hogy a kiadási oldalt még tovább kell szigorítani, a bevételi oldalt pedig növelni. Az 

nagyon nagy butaság, ha valaki ezen az árfolyamon vissza akarja fizetni a kötvényt. Ilyenbe 

nem is szabad gondolkodni. Az se jó, hogy ha a ki nem fizetett számlák miatt késedelmi 

kamatokat kell fizetniük. Akkor még tovább fog nőni a szállítói tartozásuk. Ő is szeretne utat 

építeni, de csak akkor, ha van hozzá plusz pénz.  

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: a nemzetközi piac manipulál Magyarország ingóságaira. Ezt 

tudomásul kell venni. Nem szabad semmiféle olyan fejlesztésben elindulni, aminek nincs 

meg a visszafizetési fedezete hitel igénybevétele nélkül. Nem kell felesleges fejlesztésekbe 

belebonyolódni. Lehet, hogy nem tudják most visszafizetni a kötvényt, de nem is kellene 

igénybe venni. Adófizető polgárokat és adókat kell termelni Abonyban. Az ingatlanok 

eladása sem megoldás.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy biztosan vannak olyan fejlesztések, ami 

elsősorban közérzet javítóak. De, hogy ha a szennyvíztelepnél is nem fektetnek bele a 

pályázatba, akkor sokkal magasabb energiaköltséggel fogják a jövőben működtetni a 

szennyvíztelepet és mellette bejön a környezetvédelmi bírság. Mindennek van racionális 
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magyarázata. Furcsának találja a képviselő úr hozzászólását, ő nem itt éli a mindennapokat 

és számon kéri rajtuk a fejlesztéseket. Az emberek szeretnének gyarapodni és hinni a 

jövőben. Nem biztos, hogy mindenki pusztán szeretne élni. Fenntartja azt, hogy sem a 

település templomtornyát, sem a főteret, sem a többi épületet nem tudják innen elvinni. Akik 

itt laknak azok fogják látni és élvezni.  

 

Kovács László: minden évben a költségvetési koncepció elkészítése az egyik induló alap 

ahhoz, hogy megfelelő egyensúlyú költségvetést tudjanak tervezni. A tavaly tervezett 

költségvetés egy sikertelen tervezés volt. Nem kellene nagyon elkapkodni ezt a költségvetési 

koncepciót.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ezt visszautasítja. A kötelező módosításokon kívül jelentős 

költségvetési rendelet módosítása az elmúlt tizenegy hónapban nem történt. A bevételi 

oldalak nem teljesültek, de a kiadási oldalon se lett túlteljesítés. Azokon a sarokszámokon 

belül vannak, amit elfogadtak. Nem lehet olyan rossz ez a tervezés, hogy ha 2011. november 

24-én még mindig ugyan abból a költségvetésből dolgoznak.  

 

Kovács László: ő azt mondta, hogy nem volt egy sikeres tervezés. A költségvetési 

koncepció kialakításánál figyelembe kellene venni, hogy milyen forrásokat tudnak 

felsorakoztatni. A kötvény felhasználásának szabályozásában benne van, hogy a felvett 

kötvényekből mekkora, az az összeg, amiket termelő beruházásokra kell fordítani. Szépen 

elköltötték a pénzt, de termelő beruházás, ami munkahelyeket és adóbevételeket biztosított 

volna nem jött létre. A költségvetési koncepciót úgy kellene összeállítani, hogy következő 

évben nagyobb mértékű legyen a forrásteremtő képesség. A díjakat infláció mértékű 

növeléssel fogadták el. A koncepcióban benne van, hogy a lakosság fizetőképessége elérte a 

maximális határt. Erre még parkolási díjat teremteni nem célszerű. A forrásteremtés 

irányának annak kellene lennie, hogy munkahelyet kellene idehozni, a meglévő kevés 

munkahely mellé. A költségvetési koncepcióba bele kellene fogalmazni, hogy mi az a 

pályázat, amit irányként elfogad a Képviselő-testület. Azt az irányt kellene a koncepcióba 

belefogalmazni, ami a bevételi forrásokat növeli. Javasolta, hogy vegyék ki a parkolási díjat 

a koncepcióból. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy megtárgyalták a bizottságok. Egyik bizottság 

sem mondta, hogy vegyék ki a parkolási díjat. A belvárost lassan nem lehet megközelíteni, 

mert tele van autóval. Ha benzinre és dízelolajra jut több mint 400 forint, akkor egy 

méltányos parkolási díj bevezetésével a város többletbevételhez juthat. Javasolja, hogy 

maradjon benne a koncepcióban.  

 

Kocsiné Tóth Valéria: úgy gondolja, hogy az Önkormányzatnak fejlesztési kényszere van. 

Látható, hogy elszivárognak a képzett emberek Abonyból. Önerőből nem tudnak semmit sem 

csinálni, ugyan úgy, ahogyan az ország sem tud.  

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: Abony egy önellátó és saját magát fejleszteni tudó település 

volt. Nem hiszi, hogy hitelekből épült volna fel. Vannak a semmiből felnövekedő kis 

önkormányzatok, akik egy-két jó gondolat mentén és szorgos munkával elkerülték a hitelek 

csapdáit és komoly fejlesztéseket hajtottak végre. Rengeteg ilyen példa van. Meg kell őket 

kérdezni, hogy hogyan csinálják. A meg nem szerzett tudást lehet pótolni.  
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Romhányiné dr. Balogh Edit: konkrét javaslatokat vár munkahelyteremtéssel és más 

bevételnövelő tevékenységgel kapcsolatban. Mindannyian tudják, hogy jó lenne önellátónak 

lenni.  

 

Kocsiné Tóth Valéria: Abony városának nagyon sok önként vállalt feladata van, ami mind 

veszteséges.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: a bizottságok által javasolt kiegészítésekkel javasolja 

elfogadni a költségvetési koncepciót. Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslatai nem 

a koncepcióhoz tartozó javaslatok.  

 

Dr. Egedy Zsolt: véleménye szerint, ha valamivel nem értenek egyet, akkor lehet úgy 

fogalmazni, hogy az nem a koncepció része, vagy nem annak a napirendi pontnak a része.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: a koncepcióról szól az előterjesztés. A kötvény kimutatás, a 

hátralék illetve a hitelek kimutatása megint egy olyan kötelező feladat, ami nem a koncepció 

része.  

 

Kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Ismertette a Pénzügyi Bizottság kiegészítő javaslatait. 

 

1. Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a közbiztonságra, útra, közvilágításra céltartalékot 

kell képezni. 

 

2. Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a szociális ellátó hálózatnál a természetbeni 

juttatások körét ki kell terjeszteni. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Pénzügyi Bizottság kiegészítő 

javaslatainak elfogadásáról. 

 

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

mellett a Pénzügyi Bizottság kiegészítő javaslatait elfogadta. 

 

Ismertette az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság kiegészítő javaslatait. 

 

1. Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javasolja, hogy a Két Torony Kötvény 

keretében kerüljön tételesen kimutatásra, hogy mikor milyen pénzmozgások 

történtek. 

 

2. Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javasolja, hogy az összes hosszú futamidejű 

beruházás az utolsó lejárat napjáig kerüljön pontos kimutatásra. 

 

3. Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a város pénzügyi helyzetének átvizsgálására 

javasolja külső szakértő felkérését. 
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4. Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javasolja, hogy a csatorna beruházás 

végtörlesztéséből megmaradó különbözet ne a szállítói tartozás kifizetésére kerüljön, 

hanem útfelújításokra legyen fordítva a pénz. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

1. számú kiegészítő javaslatának elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 1. számú kiegészítő javaslatát elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

2. számú kiegészítő javaslatának elfogadásáról. 

 

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

mellett az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 2. számú kiegészítő javaslatát elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

3. számú kiegészítő javaslatának elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal, 4 tartózkodás 

mellett az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 3. számú kiegészítő javaslatát nem fogadta 

el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

4. számú kiegészítő javaslatának elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 2 igen és 3 nem szavazattal, 6 tartózkodás 

mellett az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 4. számú kiegészítő javaslatát nem fogadta 

el. 

 

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

elfogadásáról az elhangzott kiegészítésekkel együtt. 

 

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

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel együtt 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

362/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat 2012. évi Költségvetési Koncepciójáról   
 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv-ben biztosított jogkörében 

eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt, valamint 

az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) kormányrendeletben 

foglaltakat az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi 

költségvetési koncepcióját elfogadja azzal, hogy az alábbi irányelveket kell 

alkalmazni a 2012. évi költségvetés elkészítésénél. 



 33 

B E V É T E L E K 

1./ Saját bevételek:  

A bevételi oldalon arra kell törekedni, hogy  legalább a 2011. évi tervszámok ne 

csökkenjenek.  A díjtételek emelése nem javasolt még az infláció mértékével növelten sem, 

hiszen a jelenlegi gazdasági helyzetben egy díjemelés a bevétel elmaradásával járhat.  

 

A bevételi források bővítését szolgálná a járművel történő várakozásra vonatkozó rendelet 

megalkotása, melyhez a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény és a közúti 

közlekedésről szóló 1988. I. törvény, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 

1999. évi LXXXIV. Törvény teremti meg a jogi feltételeket. 

 

 

2./ Átengedett bevételek. 

A helyi adómértékek növelésére, valamint újabb adónem bevezetésére reális esély nincs, a 

lakosság és a települési önkormányzat területén illetékességgel bíró vállalkozók, gazdasági 

társaságok terhelhetősége elérte a maximumot. 

 

Az adóhátralékok összege az elmúlt években nagy mértékben nőtt, melynek oka az adózói 

magatartáson és behajthatatlanságon túlmenően a gazdasági és pénzügyi válság , melynek 

következtében az adóalanyoknál likviditási problémák merültek fel. A helyi adópolitika 

mozgásterét a központi adópolitika behatárolja, azonban mindenképp ki kell dolgozni egy új 

adókoncepciót, hiszen a jelenlegi rendszerben elengedhetetlen a pénzügyi stabilitás 

megteremtését szolgáló tervezés. 

 

K I A D Á S O K 

1./ Közoktatás: 

A közoktatás területén várható strukturális átalakításokat megelőzően az alábbi feladatok 

felülvizsgálatát célszerűségi szempontból el kell végezni. 

 

- a közoktatás körébe tarozó önként vállalt feladatok (alapfokú művészetoktatás, integráltan 

nem oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai és iskolai ellátása)  

- a csoportbontások hatékonysága (belső ellenőrzési jelentés) 

- a humánerőforrás kihasználtsága  

- a helyiségekkel való gazdálkodás  

- az energiahatékonysági beruházásokból eredő energiaköltségek alakulása 

- A 2012. évi tervezésnél a központi anyagbeszerzéseket (irodaszer, tisztítószerek) továbbra 

is preferálni kell. 

- A 2012-ben indítható első osztályok számát korlátozni szükséges.  

- A nem kötelezően járó természetbeni juttatásokat pénzügyi fedezet hiányában meg kell 

szüntetni. 

 

2./ Szociális és egészségügyi feladatok területén: 
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- a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmény 

részeként működő időskorúak bentlakásos otthonának működtetési feltételeinek áttekintése, 

ezzel együtt koncepció kialakítása. 

- A szociális étkeztetés dokumentálását biztosító adminisztratív tevékenység szigorítani 

szükséges. (ÁSZ vizsgálat megállapításai) 

- Az humán egészségügyi szolgáltatást biztosító háziorvosoknak járó rendelőfenntartás 

újragondolása, a Kostyán Andor rendelőintézet létrehozásával kialakult feltételrendszer 

megváltozása miatt. 

 

3./  Vagyongazdálkodás területén: 

-  Az értékesíthető ingatlanok esetében  meg kell vizsgálni, hogy a bérleti díjakból származó 

bevételek fedezik e az állagmegóvással, fenntartással  kapcsolatos kiadásokat. Az ingatlan 

értékesítésből származó bevételek alapját képezhetik új lakóingatlanok építésének. 

- A Györe kastély visszavásárlására 6.000 eFt-ot a költségvetésben tervezni szükséges. 

 

4./ Városfejlesztési feladatokhoz, pályázatokhoz kapcsolódó kiadások területén: 

- nagyléptékű beruházásokat megvalósítása kizárólag pályázati forrásból 

- a pályázatok megvalósításával az építőiparban tevékenykedőknek munkalehetőséget 

biztosítani , a helyi vállalkozókat előnyben részesíteni. 

 

5./ Városüzemeltetés területén: 

- belvíz védekezés tervezési , karbantartási munkáit folytatni kell 

- az ABOKOM KFT szolgáltatásainak igénybe vétele a belterületi utak karbantartásánál,  

- a karbantartási feladatok kiszervezésének lehetőségét célszerűségi szempontból mérlegelni 

szükséges 

- Részt kell venni –lehetőség szerint- a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a 

helyi munkanélküliséget. 

 

6./  Közművelődési tevékenység, (kulturális és közművelődési rendezvények) 

- A városi rendezvények megtartása és civil szervezetekkel való együttműködés biztosítása a 

Főtér II. pályázat lakossági tájékoztatásához kapcsolódó rendezvényekre jutó 

forrásokból.(nyilvánosság biztosítása) 

7./  Hivatali működtetéssel kapcsolatos kiadások: 

- tanulmányi szerződések megkötésének korlátozása 

- takarítás kiadásainak csökkentése, hatékonyabb munkaszervezéssel (4*6 órában történő 

foglalkoztatás), rehabilitált személy foglalkoztatásával 

- gépjárművezető foglalkoztatása rehabilitált munkaerő foglalkoztatásával 

- a pályázatokban vállalt fenntarthatósági szempontok betartása az előterjesztések kizárólag 

elektronikus formában történő postázásával 

 

8./ Sportfeladatokkal kapcsolatos kiadások: 
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- sportcsarnok részére takarítógép beszerzése a kézi munkaerő kiváltására 

- a működő sportszervezetek és helyi igények (szabadidő és versenysport, napi testnevelés) 

kielégítéséhez új infrastruktúra megteremtése- állami támogatással-, a jelenleg működő 

támogatási rendszer kiváltása 

 

9./ Salgóbányai tábor  

- fogadóépület teljesítése, komfortosabbá tétele a bevételek növelése érdekében 

10./ Abonyi Strandfürdő 

- veszteségek fedezetére új jegykompenzációs rendszer kidolgozása 

2. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbiztonságra, útra, 

közvilágításra céltartalékot képez. 

3. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ellátó hálózathoz a 

természetbeni juttatások körét kiterjeszti. 

4. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri, hogy a Két Torony 

Kötvény keretében kerüljön tételesen kimutatásra, hogy mikor milyen pénzmozgások 

történtek. 

5. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri, hogy az összes hosszú 

futamidejű beruházás az utolsó lejárat napjáig kerüljön pontos kimutatásra. 

6. Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az irányelveket figyelembe véve a 

költségvetési rendelet-tervezetet készítse el, a polgármestert pedig, hogy a rendelet-

tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2012. február 15. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Abony Város Önkormányzat valamennyi intézménye 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Vörös Mária aljegyző 

 Valamennyi intézményvezető 

 Valamennyi osztályvezető  

 

- - - 

 

10./ Napirendi pont tárgya:  Tájékoztató a Kaszáló erdő és a kék vércse állomány 

állapotáról valamint az Abonyi Kaszáló erdő jelenlegi 

védelméről és helyi jelentőségű védett természeti területté 

történő nyilvánításának folyamatáról   

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy kiosztásra került egy tájékoztató. Arról szól, 

hogy hogyan lehet rendeletet alkotni. Dr. Egedy Zsolt képviselő úr vetette fel, hogy ez az 

előterjesztés legyen napirendre tűzve. Illegális fakivágások történtek, ezért megfogyott a kék 
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vércsék száma. Megkérte Urbán Sándor urat, hogy ismertesse, hogy mi a tapasztalata, mi a 

kérése az egyesületnek, és hogy miben tud az Önkormányzat segíteni.  

 

Urbán Sándor: elmondta, hogy 27 éve kezdődött ez az abonyi kék vércsés ügy. Polyák 

László néhai tagtársuk kezdeményezésére indították el ennek a fajnak a védelmét. 2007-ben 

sikerült megvásárolniuk ezt a területet ennek a fajnak a védelme érdekében. Ez az erdő a 

benne lévő kékvércse állománnyal Európai Uniós védelmet képez. Európa legnagyobb 

természetes körülmények között fészkelő állománya élt itt valaha. Az évek során, elsősorban 

a zavarások miatt megcsappant az állomány. 2010. évben a rendkívüli árvíz és belvíz helyzet 

ellenére 98 nagyméretű fát vágtak ki illegálisan. A lehető legrosszabb időpontban történt ez a 

falopás. Május hónapban történt, az otthonteremtés időszakában, amikor a kék vércsék az 

afrikai helyükről visszaérkeznek. Ennek következtében 2010-ben mindössze két pár fészkelt 

a korábbi harminc, negyven párral szemben. Az idei évben is tragikus volt a helyzet. Három 

pár fészkelését tudták bizonyítani az erdőben. Szerencse, hogy a helyzet nem teljesen 

reménytelen és nem nagyon tragikus. A Kaszáló erdőben 3-5 kilométeres körzetben 15-18 

egyedi pár fészkel. Ez a faj telepesen fészkel, tehát azt szeretik, hogy ha sokan vannak 

együtt, így tudnak védekezni az őket ért támadások ellen. Ez egyedi párok általában 

varjúfészkekben és szarkafészkekben költenek. Ezek sokkal érzékenyebbek, kevesebb a 

fiókaszámuk is. Ezért a pusztulásuk sokkal nagyobb. Viszont reményre ad okot, hogy itt 

vannak.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy ez a 195 hektáros terület, ez mind a Jászkun 

Természetvédelmi Szervezet tulajdonában van?     

  

Urbán Sándor: nem, kizárólag csak az erdő, ami 10-11 hektár.  

 

Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy ő kezdeményezte ennek a napirendi pontnak a 

megtárgyalását. Ezzel az volt a célja, hogy az adott esetben félinformációkat tegyék helyre. 

Az Önkormányzat július 7-én kapott egy levelet a Környezetvédelmi helyettes államtitkártól, 

hogy október 31-ig adjon az Önkormányzat tájékoztatást arról, hogy az egykori helyi 

védelem alatt álló Kaszáló erdő védettsége jelen pillanatban hogy áll. Erre a válasz október 

31-ig nem született meg. Az újbóli védelembe helyezés szempontjából önálló 

rendeletalkotásra van szükség. A rendeletalkotáshoz szükséges környezetvédelmi eljárást is 

le kell folytatni. Sokkal jobb és egyszerűbb lett volna, ha a derogációs törvény szellemében 

jár el az Önkormányzat. Akkor ezeket a jogi procedúrákat most nem kellene lefolytatniuk. 

Vidra Tamás úr azt mondta, hogy a segítségükre lesz a rendelet elkészítésében. A terület 

megjelölését látja fontos kérdésnek. Ha helyi védelem alá kerül ez a terület, akkor a 

Környezetvédelmi Hatóság első fokon a helyi jegyző lesz és nem a Környezetvédelmi 

Hivatal. Ez a terület egyébként szinte 100 %-ban Natura 2000 terület is. Szakmai 

szempontból ez egyfajta kötelezettség és előírás. A helyi védelem alá helyezés ennél sokkal 

nagyobb. A fa tolvajokkal is egyszerűbben és könnyebben lehet eljárni. Az erdő állománnyal 

kapcsolatban szeretne kérni valami szakmai tájékoztatót. Azt hallotta, hogy nagyon el van 

öregedve a faállomány és felújításra szorul.  

 

Urbán Sándor: elmondta, hogy az akácállomány 50%-a az 1980-as évek második felében 

lett letermelve a József Attila TSZ által. Akkor derült ki, hogy itt milyen érték van. Akkor 

lett a védettség elindítva. A megmaradt faállomány körülbelül 50-60 éves. Az akác 

élettartama 40-50 év körüli. Itt nem folytatható a szokványos erdőgazdálkodás. A soproni 
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erdészeti egyetemmel is konzultáltak már, hogy hogyan lehetne ezt az erdőt úgy felújítani. 

Szakmai tervek már készültek. Pénzügyi forrást kell találniuk a megvalósításhoz. Kézi 

ültetéssel próbálják majd felújítani az erdőt. Ehhez kérnek majd segítséget az 

Önkormányzattól, mégpedig hogy biztosítsanak közmunkásokat erre a feladatra. Évtizedek 

kellenek ahhoz, hogy majd azokon a fákon újra kékvércsék költsenek. Az a szerencse, hogy 

az újabb faállományba költöznek a vércsék. Az alföldre jellemző keményfás állományt 

szeretnének kialakítani, ami botanikailag is értékes lehet. Az elkövetkezendő évtizedek 

döntik el, hogy abból az erdőből mit tudnak megvalósítani. Német kollégáik még azt is 

kitalálták, hogy ezeket az elhaló fákat valamilyen mesterséges módon meg kellene 

támogatni, de ez nem megoldható. Azért mert egy csupasz fán nem tartható meg a kékvércse 

és más madár sem.   

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a közmunkaprogramon kívül miben tudnak 

segíteni? A rendeletalkotás az egy dolog. Tudják mindannyian, hogy a jogszabályok annyit 

érnek, amennyit betartanak belőle. Meggyőződése, hogy nem a jogkövető emberek vágták ki 

azt a 93 fát. Kérdezte, hogy hogyan képzelik el ennek az őrzését, védését? Erre az 

Önkormányzatnak nincs meg a fedezete. Bármilyen rendeletet alkotnak a védettségről, az 

őrzését is az Önkormányzatnak kellene biztosítania. 2007-ben kitörölték az országos 

védettség köréből. Akkor kellett volna helyi védetté nyilvánítani. Az idén kaptak levelet erről 

először. Eltelt négy év és senki nem foglalkozott azzal, hogy ennek a helyi védetté 

nyilvánítására rendeletalkotás történjen. Őt az érdekli, hogy hogyan fogják tudni a 

Természetvédelmi Felügyeletet ellátni helyi szinten. Úgy gondolja, hogy amint meglesz a 

helyi rendeletük, a Duna Ipoly Nemzeti Park onnantól kezdve kivonul és akkor nekik saját 

természetőrökkel kellene védeniük. Vagy a Jászkun Természetvédelmi Szervezet védi, mint 

magántulajdonát?  

 

Urbán Sándor: a Polgárőrség és a Rendőrőrs vezetőjével felvették a kapcsolatot. Ők arra 

hivatkoztak, hogy nincs terepjáró autójuk, ezért ki sem tudnak menni a helyszínre. A 

leghatékonyabban mezőőri vagy polgárőri szolgálat tudná ezt figyelni.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: 24 órában kellene ott lenni. Itt nagyon szervezett bűnözés 

folyik a fakitermelésben.  

 

Urbán Sándor: próbálják bevonni ebbe az együttműködésbe a Cigány Kisebbségi 

Önkormányzatot is. Újszilvás határában jelentős faültetvények vannak. Az ott lévő vágástéri 

hulladékot szabályozottan, ellenőrzötten kellene eljuttatni a rászoruló lakossághoz. Ez is egy 

lehetőség lenne.  

 

Kovács László: elmondta, hogy látott egy lenyűgöző filmet a kékvércsékről. A filmben 

madárlakokat készítettek. Kérdezte, hogy itt próbálkoztak-e ezzel?  

 

Urbán Sándor: elmondta, hogy Magyarországon volt egy ilyen Európai Uniós pályázat, 

amelynek keretében készítették ezeket a műfészkeket. Ez a terület sajnálatos módon 

kimaradt ebből. Vannak kitéve ilyen fészkelő ládák. A párok jelentős része ilyen lábában 

költ. Ezek a ládák előbb-utóbb elöregszenek és tönkremennek. Ezeknek a pótlása jelentős 

költséget jelent. Fontos, hogy a madarakat ne szoktassák le a varjúfészekről ezzel a ládával. 

Átmeneti megoldásnak jó volt, de ez az európai uniós védelmi program befejeződött. Ennek 

keretében lett elhelyezve a kék vércsékről szóló tájékoztató tábla a főtéren.  



 38 

Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők 

száma 12 fő. 

 

Jelentősen csökken ennek a madárnak a világállománya is. Készítettek egy filmet, amit be 

lehetne mutatni a helyi televízióban. A halmozottan hátrányos helyzetű lakosság 

veszélyeztetheti legjobban ezt a területet. Ők a cigány kisebbség, akik időről-időre 

pusztítanak ezen a területen. Ezt a népréteget kellene valahogy megszólítani.  

 

Parti Mihály: elmondta, hogy a mezőőri szolgálat a nap 24 órájában a külterületeken van. El 

tudná azt képzelni, hogy a Természetvédelmi Hatóság biztosítana az Önkormányzat számára 

járművet a mezőőri szolgálathoz, az Önkormányzat pedig biztosítaná a személyi feltételt. A 

falopásokkal nem csak a cigány kisebbség foglalkozik. Tud olyan esetekről, hogy 

fakereskedésekbe történnek a beszállítások.  

 

Urbán Sándor: a világon mindenhol van lánckereskedelem. Nem hiszi, hogy a Nemzeti 

Park tud segíteni a mezőőri szolgálatban. Mindenütt forráshiány van.  

 

Kelemen Tibor: egyetért a mezőőri szolgálat felállításával. Nem csak a kékvércse telep 

védelme miatt lenne jó, hanem az Abony külterületén elszaporodott falopások és 

fakitermelések miatt. A mezőőri szolgálattal az a baja az Önkormányzatnak, hogy nagyon 

sok személyi és dologi feltétel kell hozzá. A mezőőrök jogszabályban meghatározott 

személyek lehetnek, akik fegyverviselési lehetőséget is kapnak. Ezt már tavaly szerették 

volna megvalósítani, de sajnos a költségvetés nem teszi lehetővé. Ezt valamilyen 

együttműködéssel kellene megoldani. Kérte, hogy mondjanak valamilyen javaslatot, hogy 

ezt hogyan lehetne megoldani. A Képviselő-testület szívesen segít, hogy ha pontosan látják a 

problémákat. Biztosítják azokat a személyi és dologi feltételeket, amit a város költségvetése 

elbír.  

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: az önkormányzat azonnal helyezze helyi védettség alá ezt a 

területet. Hozzanak létre egy csapatot, amiben a rendőrség, az önkormányzat és a 

természetvédelmi szervek is benne vannak. Az abonyi Jobbik Magyarországért Mozgalom 

eddig is őrizgette a természetvédelmi értékeket. Az erdőtisztítási akcióban is aktívan részt 

vettek. Biztosan más civil szervezetek is hajlandóak ebben részt venni. Haladéktalanul 

tegyék meg a szükséges lépéseket. Felajánlja a saját és az egyesületének a részvételét is. 

Jelöljék ki azt a csoportot, aki ezzel fog foglalkozni.  

  

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a kiküldésre került tájékoztató részletesen 

tartalmazza a rendelet alkotás menetét. A kaszálónak 170 tulajdonosa van. Velük egyeztetni 

kell.  

Minden szükséges dokumentum beszerzését követően, reálisan márciusban születhet meg a 

rendeletalkotás. A rendeletből adódóan kötelezettségek is hárulnak az önkormányzatra. 

Javasolja, hogy a rendeletalkotás a márciusi képviselő-testületi ülésre kerüljön be. Akkor már 

költségvetési számokat is ismerni fognak.   

 

Zábrácki László: úgy gondolja, hogy az elhangzottakból látszik, hogy nagyon sok félreértés 

van. Már ő is egy éve harcol a kékvércse telepért. Sablonosan elindult, hogy a cigány 

kisebbség kilopja a fát a vércsék alól. A fát nem a cigány kisebbség lopja, hanem Vincze 

Tibor úr engedélyével kitermelik a fát. Megtették a feljelentést a rendőrségen. Vincze Tibor 
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úr nem adhatott volna engedélyt. 2007. december 31. óta nincs helyi védettsége ennek a 

területnek. Az önkormányzat többszöri felszólítás ellenére sem tett semmit. Az ügyvédeik 

majd eldöntik, hogy milyen feljelentést fognak tenni és ki ellen. Ez a nemzeti értékek hűtlen 

kezelését maximálisan kimeríti. Fél éve volt az akkori jegyzőnek arra, hogy a védettséget 

helyreállítsa. Azóta sem történt semmi. Kérte a Képviselő-testületet, hogy mindent tegyenek 

meg az érdekében, hogy Európa legnagyobb vércsetelepe ne tűnjön el. Amilyen gyorsan csak 

lehet, ezt az erdőt államosítani kell.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: 2007. óta idén nyáron találkozott a miniszter úr, illetve az 

államtitkár úr levelével. 2007. óta egyetlen egy információ sem jutott el hozzá ez ügyben, 

hogy nem áll védettség alatt. Jóhiszeműen azt gondolta, hogy ez országos védettséget élvez 

és a természetvédelmi parkoknak ezt kötelessége megóvni. Nem hiszi, hogy ilyen téren az 

önkormányzat részéről mulasztás történt.  

 

Zábrácki László: a miniszter úr írta a többszöri felszólítást. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: hideg zuhanyként érte, hogy a kékvércse telep nem védett. 

Nem érzi hibásnak magukat ebben. Ez egy országos és nemzetközi jelentőségű telep, eléggé 

visszataszítónak tartja, hogy a feladatot lenyomják egy hátrányos helyzetű önkormányzat 

nyakára, hogy oldják meg. Nem hiszi, hogy az önkormányzatnak kellene egy ilyen nemzeti 

kincset védeni, fedezet nélkül.   

   

Zábrácki László: ahol ilyen természeti érték van, azt mindenki kihasználja. Ezt védeni és 

őrizni kellene. Erről kellene Abonynak híresnek lennie az egész világon.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: megalkothatják a rendeletet, de ha nincs jogkövető 

magatartás, akkor nem ér semmit.  

 

Dr. Egedy Zsolt: úgy gondolja, hogy ennek a kaszáló erdőnek, mint természeti értéknek a 

megvédése több évtizedre mutat vissza. Kérte, hogy e nemes cél mellett ne legyenek 

hordalékok. Ha helyi témákban írásbeli kérdést indítanak, akkor azt konkrét tények alapján 

tegyék meg, és ne írjon az országgyűlési képviselő olyanokat, hogy az abonyi önkormányzat 

elprivatizálta ezt az erdőt. Kérjenek bocsánatot Abony Város Önkormányzattól, mert nem 

privatizálták el az erdőt.  

 

Vidra Tamás: elmondta, hogy nem országos jelentőségű védett természeti terület volt, 

hanem helyi. A védelem nem csak az őrzésről szól, hanem egyéb más jogi, illetve szakmai 

beavatkozásokról is. Az abonyi Kaszáló erdő ilyen tekintetben nem volt elhanyagolva az 

utóbbi időben. A Duna Ipoly Nemzeti Park igazgatóságának a javaslatára bekerült a Natura 

2000 hálózatába, mint madárvédelmi és természet megőrzési terület. Működik a területen a 

magas természeti értékű területek rendszere. A kaszálások szervezése ennek alapján zajlik. A 

magángazdák önkéntes vállalás gyanánt beléptek ebbe a rendszerbe. Gyakorlatilag ők is részt 

vesznek a Kaszáló erdő természeti értékének a megőrzésében. Ugyanez volt a kékvércse life 

program, amiben a Nemzeti Park partnerként vett részt. Ezt a mintaterületet vitték be a life 

plusz programba. Ennek a keretében lettek kihelyezve ezek a bizonyos költőládák. Tehát az 

nem igaz, hogy a Kaszáló erdő el lett volna hanyagolva, illetve az sem igaz, hogy a helyi 

védettség kinyilvánítása után a Nemzeti Park kivonul a területről. Hiszen nem csak, hogy 

nem akar kivonulni, hanem nem is tud, mert olyan jogszabályok kötelezik az itteni munkára, 
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amit nem tudnak és nem is akarnak megkerülni. A védelem csúcsa nyilvánvalóan az őrzés, 

ebben ténylegesen probléma van. Összefogásra van szükség, ami a polgárőrség, mezőőrség, 

rendőrség, illetve a természetvédelmi őrszolgálat között kell, hogy kialakuljon. Ennek 

mentén lehet elgondolkozni azon, hogy hogyan őrizzék meg a Kaszáló erdőt, mint Abony 

legfontosabb természeti értékét. Ebben a Duna Ipoly Nemzeti Park partner lesz. A 

rendeletalkotásban is segítenek.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: számítanak a segítségre, mert egyedül nem fognak tudni sem 

rendeletet alkotni, sem megvédeni a területet.   

 

Kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett, a tájékoztatót és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

363/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Kaszáló erdő és a kék vércse állomány állapotáról, valamint az Abonyi Kaszáló erdő 

jelenlegi védelméről és helyi jelentőségű védett természeti területté történő 

nyilvánításának folyamatáról  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat képviselő testülete az A Kaszáló erdő és a kék vércse 

állomány állapotáról valamint az Abonyi Kaszáló erdő jelenlegi védelméről és helyi 

jelentőségű védett természeti területté történő nyilvánításának folyamatáról szóló 

tájékoztatót elfogadja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az aljegyzőt, hogy az 

Abonyi Kaszálóerdő helyi jelentőségű védett természeti területté való nyilvánításához 

szükséges előkészítő eljárást folytassa le és a rendeletet-tervezetet legkésőbb a 

Képviselő testület 2012. március havi ülésére terjessze elő. 

 

Határidő:   2012. május 31. 

Felelős:   dr. Vörös Mária aljegyző 

A végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Osztály 

                            Jegyzői titkárság 

Határozatról értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

        Parti Mihály alpolgármester 

dr. Vörös Mária aljegyző 
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                Jegyzői Titkárság  

Gazdasági Osztály 

 

- - - 

 

Szünet! 
- - - 

 

11./ Napirendi pont tárgya:  Városházában lévő díszterem bérleti díjának jóváhagyása  

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül 

elmondta, hogy infláció mértékű emelést javasolták.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett, az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

364/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Városházában lévő díszterem bérleti díjának jóváhagyásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város vagyonáról 

és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV. 12.) számú rendelet 

8. §-ban foglaltakat a Városházában lévő díszterem bérleti díját 2012. évre az alábbiak 

szerint hagyja jóvá. 

 

 

1. A Városházában lévő díszterem bérleti díja 2012. évre  

 

Díszterem: 11.460,-Ft+áfa             

     

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 337/2010.(XI.25.) számú határozatát 

hatályon kívül helyezi 2011. december 31 napjával.  

 

 
Határidő: 2011. december 31.  

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A határozat végrehajtásban közreműködik:   

Gazdasági Osztály                         

A határozatról értesül:                                       
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Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi osztályvezető 

 

- - - 

 

12./ Napirendi pont tárgya:  Abony Város Önkormányzatának a Volksbank 

Magyarország Zrt.-nél fennálló hiteltartozás 

végtörlesztéséből eredő különbözet felhasználásáról    

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem 

kívánt tenni. 

 

Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy konkrétan le van írva, hogy az önkormányzat jelenleg 

súlyos likviditási gondokkal küzd.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: 2006-ban 207 millió forint volt a kifizetetlen számla 

december 31-én. 2007. óta minden év decemberében 90 és 100 millió forintos szállítói 

tartozással mennek át a következő évre. Most 70 millió forint a szállítói tartozás. Ilyen 

szempontból a likviditásuk ugyanolyan rossz, mint amilyen volt az elmúlt tíz évben. Arról 

nem ők tehetnek, hogy az árfolyam elszabadult. Sajnálja, hogy a hétfői képviselő-testületi 

ülésen nem volt bennük elég mersz, hogy legalább az elővásárlás jogát fenntartsák addig a 

Remondis Kétpó Kft.-ben amíg meg nem tudják, hogy mennyi az ár. Mert az egy olyan 

bevételi lehetőség lett volna, ami a kötvény megtérüléséhez hozzá járhatott volna. A 

hulladékban mindig pénz van. A likviditási helyzetük semmivel nem rosszabb, mint tavaly 

volt, vagy tavalyelőtt, sőt egy kicsit jobb.  

 

Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő és Dr. Abonyi Viktor képviselő az ülésterembe 

visszajött, így a jelenlévő képviselők száma 9 fő. 

 

Az tény, hogy a 2000. évi hiányt kellene csökkenteni. Jó lenne újabb bevételi forrásokat 

teremteni, a kiadást pedig tovább csökkenteni. Most forrás kell ahhoz, hogy a folyószámlákat 

ki lehessen fizetni. Minden önkormányzatnak nehéz a helyzete. Ők is hátrányosak és nem 

csak a kötvény miatt, hanem azért mert nincsen annyi helyi iparűzési adóbevételük, mint 

amennyi a működésükhöz kellene. A 70 millió forintos szállítói tartozást jó lenne 40 millió 

forintra lecsökkenteni.  

 

Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy egy megtakarítást, ami sok-sok éven keresztül le volt 

kötve és kamatot terhelt ezzel a döntésükkel felélik.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: 350 millió forint követelésük van. Ha az mind itt lenne, 

akkor nem hogy 70 millió forint szállítói tartozásuk lenne, hanem 280 millió forint többletük.  

 

Fekete Tibor: elmondta, hogy mivel érintett a szállítói tartozások miatt, ezért nem szavaz 

ebben a témában. 
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Dr. Egedy Zsolt: fejleszteni kötvény nélkül nem tudnak.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: mindig elhangzik, hogy milyen fejlesztéseket kérnek és első 

helyen mindig az útépítés áll. Mindig elhangzik, hogy fejlesztési forráshiányos az 

önkormányzat költségvetése. Azért forráshiányos, mert az összes bevételük a működésekre 

megy el. A kiadást kell csökkenteni és szervezeti átalakítások szükségesek. Azt ígérte a 

Kormány, hogy azokat a pénzeket, amit az önkormányzatoktól elvontak, azt vissza fogják 

adni. Ha visszakapják, akkor nem lesz gond a kötvény törlesztésével és akkor lesz pénz a 

fejlesztésekre. De jelenleg a városnak csak annyi bevétele van, ami a jelenlegi intézmények 

működésére elmegy. 

 

Kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

1 fő nem szavazott! 

 

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

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

365/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzatának a Volksbank Magyarország Zrt.-nél fennálló 

hiteltartozás végtörlesztéséből eredő különbözet felhasználásáról  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a Csatorna II. ütem finanszírozására felvett hitel végtörlesztését követően a 

fennmaradt pénzösszeget a likviditási gondok enyhítése céljából működési célú 

kiadásokra fordítsa. 

 

 

Határidő:  2011. december 30. 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A határozat végrehajtásban közreműködik:   

Gazdasági Osztály 

A határozatról értesül:                                   

1.Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

2. dr. Vörös Mária aljegyző 

3. Gazdasági Osztály 

4. Jegyzői Titkárság 

 

- - - 
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13./ Napirendi pont tárgya:  A Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeinek 

jóváhagyása  

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem 

kívánt tenni. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett, az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

366/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeinek jóváhagyása 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város vagyonáról 

és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) számú rendelet 

8. §-ban foglaltakat az alábbi határozatot hozza:  

 

1. A Városi Sportcsarnok és Sportpálya 2012. évi díjtételei: 

Sportrendezvények teremdíja:   6 000 Ft/óra 

Egyéb (nem sport) rendezvények: 10 000 Ft/óra  minimum 

Műfüves pálya:     6 000 Ft/óra 

Sportpálya:      6 000 Ft/óra 

 

Az árak az Áfá-t tartalmazzák! 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 339/2010 

(XI.25.) számú határozatát 2011. december 31 napjával.  

 

Határidő: 2012. január 01. - 2012. december 31-ig 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A határozat végrehajtásban közreműködik:  

Városi Sportcsarnok 

Gazdasági Osztály 

A határozatról értesül: 
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

3. Dr. Vörös Mária aljegyző 

4. Városi Sportcsarnok 

5. Valamennyi osztályvezető 

 



 45 

- - - 

 

14./ Napirendi pont tárgya:  Abony Város Intézményei által használt korlátozottan 

forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának 

jóváhagyása    

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül 

elmondta, hogy a határozati javaslat a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézménynél a B./ variációját támogatta a Pénzügyi Bizottság.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: elmondta, hogy a határozati javaslatban nem szerepel, hogy a nyári 

és téli időszámításnál az aula.  

 

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

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola 

és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél a B./ variáció elfogadásáról. 

 

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

mellett, a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél 

a B./ variációt egyhangúlag elfogadta. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett, az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

367/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Intézményei által használt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak 

bérleti díjának jóváhagyásáról 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Ötv-ben biztosított jogkörében 

eljárva, figyelembe véve Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás 

egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) számú rendelet 8. §-ban foglaltakat Abony 

Város Intézményeinek díjtételeit 2012. évre az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

Somogyi Imre Általános Iskola 

 

Megnevezés Időszak –tól Időszak –ig Összeg  

Tanterem április 15. október 15. 1 500 Ft/óra 

 október 16. április 14. 2 000 Ft/óra 

Tornaterem április 15. október 15. 3 000 Ft/óra 

 október 16. április 14. 3 500 Ft/óra 
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Konditerem április 15. október 15. 1 500 Ft/óra 

 október 16. április 14. 2 000 Ft/óra 

 

Amennyiben egész napos rendezvényre történik a bérbeadás a bérleti díj összege óránként 

500 Ft-tal kevesebb. 

 

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 

 

Megnevezés Időszak -tól Időszak –ig Összeg  

Tanterem január 01. december 

31. 

600 Ft/óra 

 

 

Gyulai Gaál  Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 

Aula 

Nyári időszámítás: (IV. 14-X. 14) 10 000 Ft/ óra     60 000 Ft / alkalom 5 órán túl 

Téli időszámítás:     (X.15-IV.14 ) 15 000 Ft/ óra     85 000 Ft / alkalom 5 órán túl 

 

Téli szünetben:                                                           150 000 Ft / alkalom 

Kaució összege:  40.000 Ft 

 

Az aula bérleti összegéből az intézmény aktív dolgozói 50 %, nyugdíjas és egyéb címen 20 

% engedményt kaphatnak az igazgató előzetes engedélyével. 

 

Megnevezés Időszak –tól Időszak –ig Összeg  

Tanterem január 01. december 31. 1 500-2 000 Ft/óra 

Tornaterem január 01. december 31. 2 000-3 000 Ft/óra 

Kastély Maximum 80 főig 20 000 Ft 

 

Bihari János Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 

Megnevezés   Összeg  

Hangversenyterem    2 500     Ft/ óra 

Tanterem    2 500    Ft/ óra 

 

Abonyi Lajos Művelődési Ház Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

 

Megnevezés   Összeg  

Báthory út 2. kis terem    1 800     Ft/ óra 

Báthory út 2. nagy terem    3 600    Ft/ óra 

 

A bérleti díjak tekintetében az árak az Áfá-t tartalmazzák. 

 
2. A bérleti szerződést a Képviselő-testület által meghatározott díjak alkalmazásával az 

ingatlan használatára feljogosított szerv vezetője köti meg.  
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3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 

385/2010.(XII.16.) számú határozatát 2011. december 31 napjával.  

 

Határidő: 2012. január 01.-től 2012. december 31-ig 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit 

A határozat végrehajtásban közreműködik:  

Intézményvezetők 

Gazdasági Osztály 

A határozatról értesül: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Vörös Mária aljegyző 

Intézményvezetők 

Valamennyi osztályvezető 

 

- - - 

 

15./ Napirendi pont tárgya:  2012. évi mezőgazdasági haszonbérleti valamint Piac-

terület bérleti díjak megállapítása    

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem 

kívánt tenni. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett, az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

368/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

2012. évi mezőgazdasági haszonbérleti valamint a Piac-terület bérleti díjainak 

megállapításáról  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelembe véve a az Abony Város 

vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) sz. 

rendelet 10.§ (1) bekezdését, valamint Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület 

és szervei szervezeti és működési szabályáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendeletében 

foglaltakat, az alábbi határozatot hozza:  

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló, 

szántó és legelő területek 2012. évi haszonbérleti díját minimálisan 

szántó tekintetében bruttó 2,3,- Ft /m²/év, 

legelő tekintetében bruttó 1,5,- Ft / m²/év 



 48 

összegben határozza meg. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló, 

Piactér területén lévő területbérletek 2012. évi díját minimálisan 877,- Ft/m²/hó + Áfa 

összegben határozza meg. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a mezőgazdasági haszonbérleti, 

valamint a Piac terület bérleti díjairól szóló 341/2010. (XI.26.) számú Képviselő-

testületi határozatát hatályon kívül helyezi 2011. december 31 napjával.  

 

 

Határidő: 2012. január 01. – 2012. december 31. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit  

Végrehajtásban közreműködik:  

Településfejlesztési Osztály 

Értesülnek:  
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztály 

Haszonbérlők 

Piacterület bérlők 

 

- - - 

 

16./ Napirendi pont tárgya: Nem lakás célú helyiségek 2012. évi minimális bérleti 

díjának megállapítása    

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül 

elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a piactér és a piaccsarnok területét változatlan díjakkal 

javasolta jóváhagyni. A többi helyiségnél pedig a 4,2 %-os emelést javasolták.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Ismertette az elhangzott módosító javaslatot. 

 

Cím m² 
2012. évi Bruttó bérleti 

díj/hó 

P
ia

ct
ér

, 

p
ia

cc
sa

rn
o

k
 Vecsés savanyú 11 30.441,- Ft 

Lángossütő 11 30.441,- Ft 

volt Erzsébet presszó 23 20.000,- Ft 

kulcsmásoló 40 36.250,- Ft 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 

elfogadásáról. 

 

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

mellett, az elhangzott módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

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

elfogadásáról, az elhangzott módosító javaslattal együtt. 

 

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

mellett, az előterjesztést és a határozati javaslatot, az elhangzott módosító javaslattal együtt 

egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

369/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Nem lakás célú helyiségek 2012. évi bérleti díjának megállapításáról  

 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az 

önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint 

elidegenítésükről szóló 14/2007. (IV.12.) sz. rendelet 2. §-a, valamint Abony Város  

Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályáról szóló 

21/2007. (VI. 29.) számú rendeletében foglaltakat, az alábbi határozatot hozza:  

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület tulajdonában lévő, a nem lakás célú 

helyiségek 2012. január 01-től 2012. december 31-ig évi minimális bérleti díját a 

határozat 1. sz. melléklete szerinti bruttó összegben határozza meg. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő–testületének 342/2010. (XI. 25.) sz. 

határozatát hatályon kívül helyezi 2011. december 31 napjával.  

 

Határidő:  2012. január 01 napjától – 2012. december 31. napjáig 

Felelős:    Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesülnek:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

  dr. Vörös Mária aljegyző 

  Valamennyi Osztály 

  nem lakás célú helyiségek bérlői 
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369/2011. (XI. 24.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

 

 Cím m² 
2012. évi Bruttó 

bérleti díj/hó 

1. 

P
ia

ct
ér

, 

p
ia

cc
sa

rn
o
k

 Vecsés savanyú 11 30.441,- Ft 

2. Lángossütő 11 30.441,- Ft 

3. volt Erzsébet presszó 23 20.000,- Ft 

4. kulcsmásoló 40 36.250,- Ft 

5. 

Ü
zl

et
 

h
el

y
is

ég
 Kossuth tér 3. 162 286.430,- Ft 

6. Nagykőrösi út 3. 46 62.098,- Ft 

7. Vasút út 2. 56 80.002,- Ft 

8. 

G
ép

k
o
cs

i 
tá

ro
ló

 

Arany János út 2. 13 2.529,- Ft 

9. Kossuth tér 2. 18 bérleti díjmentes 

10. Kossuth tér 2. 19 Nagykőrösi út 3. 

szám alatt elbontott 

garázs helyett 

ingyenesen bérbe 

adva Caritas 

raktárnak 

11. Kossuth tér 2. 19 

12. 

E
g
y
éb

 n
em

 

la
k

á
s 

cé
lú

 

h
el

y
is

ég
 

Kálvin út 9, Tószegi út 58/a 

(konyha) 
- 337.023,- Ft 

13. Kossuth tér 1. (falugazdász iroda) 11 30.228,- Ft 

14. Kossuth tér 18. (bankautomata) 1,5 14.899,- Ft 

 

- - - 

 

17./ Napirendi pont tárgya: A Salgóbányai tábor 2012. évi térítési díjának megállapítása     

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül 

elmondta, hogy az összeget kerekítve javasolja elfogadásra. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Ismertette az elhangzott módosító javaslatot. 
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Megnevezés 2012. évi bruttó díjak 

Szállás éj/fő 1 800 Ft 

6 év alatti gyermek szállás 

éj/fő 
900 Ft 

Sátorozás éj/fő 1 200 Ft 

Mosatás 500 Ft 

Komfortos faház/nap 12 000 Ft 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 

elfogadásáról. 

 

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

mellett, az elhangzott módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

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

elfogadásáról, az elhangzott módosító javaslattal együtt. 

 

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

mellett, az előterjesztést és a határozati javaslatot, az elhangzott módosító javaslattal együtt 

egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

370/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Salgóbányai tábor 2012. évi térítési díjának megállapításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Salgóbányai tábor táborozási és 

szállás díjait 2012. január 01-től változatlanul hagyja, ezért a 340/2010. (XI. 25.) 

számú Képviselő-testületi határozatát 2012. december 31-ig hatályban tartja.  

 

A 2012. évi tábor díjai 

 

 

Megnevezés 2012. évi bruttó díjak 

Szállás éj/fő 1 800 Ft 

6 év alatti gyermek szállás 

éj/fő 
900 Ft 

Sátorozás éj/fő 1 200 Ft 

Mosatás 500 Ft 
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Komfortos faház/nap 12 000 Ft 

 

 

2. A 2012. évre vonatkozó étkezési díjak megállapítására a Képviselő-testület visszatér. 

 

 

Határidő:  2012. január 01-től folyamatosan  

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 

- - - 

 

18./ Napirendi pont tárgya: A közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. (XII.17.) 

számú rendelet módosítása     

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül 

elmondta, hogy a 7 %-os emelést javasolja. 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 7 %-os emelés 

elfogadásáról. 

 

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

mellett, az előterjesztést és a 7 %-os emelést egyhangúlag elfogadta, és a következő 

rendeletet alkotta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2011. (XII.01.) önkormányzati rendelete 

a közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003.(XII.17.) számú rendeletének 

módosításáról 

 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1.§ 
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A közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003.(XII.17.) számú rendelet 

(továbbiakban:R.) 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 

  

 

Záró rendelkezés 

 

2.§ 
 

E rendelet 2012. január. 1. napján lép hatályba. 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i ülésén. 

 

 

 

        ……………………….                                   ……………………….. 

     Romhányiné Dr. Balogh Edit dr. Vörös Mária  

polgármester aljegyző 

Kihirdetve: Abony, 2011. december 1. 

 

 

                                             …………………………. 

 dr. Vörös Mária 

 aljegyző 

 

 

1 melléklet a 28/2011.(XII.01.) önkormányzati rendelethez  

2. melléklet a 27/2003. (XII.17.) számú rendelethez 

 

Közterület-foglalási díj fizetési 

kötelezettség 

2012. 

Közterület-foglalás meghatározása  

 

1

.  

Közterületbe 10 cm-en túl benyúló 

üzlethomlokzat, kirakatszekrény, 

portál, üzleti védőtető, ernyőszerk. 

hirdető berendezés, cég- és címtábla 

m2/év 

 2 772,- Ft 

2

. 

 

 

Árusító és egyéb  fülke, asztal, 

büfékocsi /a város központi területén 

m2/nap 

 1 110,- Ft 

- egyéb helyen m2/nap     556,- Ft 

3

. 

Géperejű tehergépkocsi, pótkocsi, 

mezőgazdasági erőgépek, buszok, 

/kivéve a buszpályaudvaron tartózkodó 

helyi és helyközi tömegközlekedésben 

résztvevő autóbuszok/ nem az 

építésügyi hatóság által kijelölt helyen 
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tárolva Ft/hó  

- személygépkocsi 1 481,- Ft 

-    0-2 tonnás tehergépkocsi    7 392,- Ft 

-    2-5 tonnás tehergépkocsi 12 938,- Ft 

-    5 tonna feletti tehergépkocsi  29 573,- Ft 

Építésügyi hatóság által kijelölt helyen 

tárolva: 

 

- 0-5 tonnás tehergépkocsi 1 849,- Ft 

- 5 tonna feletti tehergépkocsi  5 546,- Ft 

- üzemképtelen jármű közterületi 

tárolása Ft/nap 

606,- Ft 

4

. 

 

Nem építési engedélyköteles 

tevékenységgel végzett építési 

munkával kapcsolatos állványzat, 

építőanyag törmelék Ft/m2/hó 

 

- 2 hónapig 186,- Ft 

- 2 hónapon túl  370,- Ft  

5

. 

Idényjellegű árusítás, alkalmi és mozgó 

árusítás Ft/m2/nap  

 

- központi területen    1 110,- Ft 

-egyéb helyen  556,- Ft 

6

. 

Vendéglátó-ipari és kereskedelmi 

egységhez közterület-használat és üzlet 

előtti kitelepülés  Ft/m2/hó 

 

- központi területen    1 480,- Ft 

- egyéb helyen 554,- Ft 

- üzleti szállítás, vagy rakodás 

alkalmával   

hordók, ládák, göngyölegek    

      elhelyezése, árukirakodás 

Ft/m2/nap 

  370,- Ft 

7

. 

Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, 

mutatványos tevékenység Ft/m2/nap 

556,- Ft 

8

. 

Önálló hirdető berendezés, reklámtábla 

Hirdető felületenként Ft/év 

 

Egy felület  

1m2-ig  15 570,- Ft 

1-3 m2-ig 21 844,- Ft 

3m2-nél nagyobb  72 252,- Ft 

Egynél több felületenként  

 1 m2-ig  11 761,- Ft 

1-3m2-ig  16 803,- Ft 

3 m2-nél nagyobb  67 210,- Ft 

  

Mobil reklámtábla felületenként Ft/év  

Egy felület  
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1m2-ig   6 216,- Ft 

1m2-nél nagyobb  15 123,- Ft 

  

Egynél több felületenként  

1 m2-ig    5 713,- Ft 

1 m2-nél nagyobb  10 083,- Ft 

   

   

Fényreklámtábla felületenként Ft/év  

Egy felület  

1m2-ig  42 007,- Ft 

1m-2-ig  75 612,- Ft 

Egynél több felületenként  

1 m2-ig  33 605,- Ft 

1 m2-nél nagyobb 67 210,- Ft 

   

9

. 

Helyi közutak, járdák építési munkával 

járó, nem közlekedési célú 

igénybevétele 

Ft/m2/nap 

Központi belterületi elsőrendű út  129,- Ft 

Központi belterületi másodrendű és 

gyűjtőút 
67,- Ft 

Központi belterületi lakó és gyalog út, 

járda 
 36,- Ft 

Egyéb belterületi elsőrendű út 67,- Ft 

Egyéb belterületi másodrendű és gyűjtő 

út 

 

36,- Ft 

Egyéb belterületi, lakó és gyalog út, 

járda, valamint külterületi utak 

 

25,- Ft 

Az építési munkával járó, nem 

közlekedési célú igénybevétel esetén 

fizetendő egyszeri minimális díj: 

 2 467,- Ft  

Amennyiben a közút teljes lezárásra kerül az építés 

időszakára, úgy a díjtétel 4-es szorzószámmal 

számolandó. 

 

1

0 

Közterületen elhelyezett építmény 

elhelyezése Ft/hó 

 

 Központi területen  6 645,- Ft 

 Egyéb helyen  5 537,- Ft 

 

A fenti díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 

- - - 
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19./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, 

valamint elidegenítéséről szóló 17/2007.(IV.26.) számú 

önkormányzati rendeletének módosítása     

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül 

elmondta, hogy a bizottságok a 4,2 %-os díjemelést javasolták. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 4,2 %-os díjemelés 

elfogadásáról. 

 

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

mellett, az előterjesztést és a 4,2 %-os díjemelést egyhangúlag elfogadta, és a következő 

rendeletet alkotta: 

 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelete 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban 

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

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 

szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, a Helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben és 79-80 §-ban, továbbá az Államháztartásról 

szóló 1992. évi XXXVIII. törtvény 108. §- ban foglaltak alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Az ÖR. 11/A §-a hatályát veszti. 

 

2. § 

 

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

 

 

Záró rendelkezés 

 

3. § 

 

E rendelet a 2012. január 01-jén lép hatályba. 
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Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott 

ülésén  

 

 

 

 

    Romhányiné dr. Balogh Edit    dr. Vörös Mária 

                           polgármester                                                                  aljegyző 

 

 

 

 

  

Kihirdetve: Abony, 2011. november 28. 

 
      dr. Vörös Mária 

  aljegyző  

 

1. melléklet 

29/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 

 

1. melléklet a 17/2007. (IV.26.) önkormányzati rendelethez 

 

A lakbér mértéke 2012. 01. 01-től 

 

 

 

Komfort fokozat Ft/m²/hó 

Összkomfortos 620,- Ft/m2/hó 

Komfortos 506,- Ft/m2/hó 

Félkomfortos 224,- Ft/m2/hó 

Komfort nélküli 141,- Ft/m2/hó 

 

- - - 

 

Kocsiné Tóth Valéria képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők 

száma 10 fő. 

 

 

20./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló 

22/1997. (XII.09.) számú rendeletének módosítása     

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem 

kívánt tenni. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett, az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

371/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló 22/1997. (XII.09.) számú 

rendeletének módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évre vonatkozóan nem módosítja a 

helyi iparűzési adójának mértékét. 

 

Határidő: 2012. január 01-től 2012. december 31.-ig 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 

- - - 

 

21./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat magánszemélyek kommunális 

adójáról szóló 21/1999.(XII.29.) számú rendeletének 

módosítása     

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem 

kívánt tenni. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett, az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

372/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/1999. 

(XII.29.) számú rendeletének módosításáról   
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évre vonatkozóan nem módosítja a 

magánszemélyek kommunális adójának mértékét. 

 

Határidő: 2012. január 01-től 2012. december 31.-ig 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 

- - - 

 

22./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat építményadójáról szóló 

20/1998.(XII.19.) sz. rendeletének módosítása     

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem 

kívánt tenni. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett, az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

373/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat építményadójáról szóló 20/1998. (XII.19.) sz. rendeletének 

módosításáról   

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
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Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évre vonatkozóan nem módosítja az 

építményadó mértékét. 

 

Határidő: 2012. január 01-től 2012. december 31.-ig 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 

- - - 

 

23./ Napirendi pont tárgya: A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi 

részvételről szóló …/2011. (XI.24.) önkormányzati 

rendelet megalkotása    

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: előterjesztőnek felkérte Dr. Vörös Mária aljegyzőnőt. 

 

Dr. Vörös Mária: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül elmondta, hogy 

az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a rendelet megtárgyalása során két javaslatot tett. 

Mind a két javaslat az 5. §-hoz tartozik. Javasolták, hogy „A társadalmi vitára bocsátás 

keretében az előterjesztő meghatározza, hogy mely díszpolgárokkal, közéleti személyekkel 

vagy civil és szakmai szervezetekkel javasolja a téma egyeztetését, valamint azt, hogy 

javasolja-e lakossági fórum tartását.” Valamint javasolták, hogy a (2) bekezdés kerüljön ki a 

rendeletből.  

 

Kovács László: elmondta, hogy ha ez a helyi rendelet elfogadásra kerül, akkor a következő 

rendeletalkotások előtt kellő időt hagyjanak arra, hogy ez a társadalmi egyeztetés 

megvalósulhasson. Javasolta, hogy a hatályba lépése a rendeletnek 2012. január 01. legyen. 

 

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

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Ismertette az elhangzott módosító javaslatot. 

 

5. § 

 (1) A társadalmi vitára bocsátás keretében az előterjesztő meghatározza, hogy mely 

díszpolgárokkal, közéleti személyekkel vagy civil és szakmai szervezetekkel javasolja a téma 

egyeztetését, valamint azt, hogy javasolja-e lakossági fórum tartását. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 

elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett, az elhangzott módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

Ismertette az elhangzott módosító javaslatot. 

 

5.§ 

 
(2) Társadalmi vitára kell bocsátani az alábbi tárgyköröket szabályozó 

rendelettervezeteket: 

a) helyi építési szabályzat, 

b) szociális ellátások helyi szabályai. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 

elfogadásáról. 

 

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

mellett, az elhangzott módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

Ismertette az elhangzott módosító javaslatot. 

 

E rendelet 2012. január 1-jén napján lép hatályba. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 

elfogadásáról. 

 

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

mellett, az elhangzott módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

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

elfogadásáról, az elhangzott módosító javaslatokkal együtt. 

 

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

mellett, az előterjesztést és a rendeletalkotást, az elhangzott módosító javaslatokkal együtt 

egyhangúlag elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

30/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 

a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányéról 

szóló 1949.évi XX. törvény 44/A §  (2) bekezdésében, a jogalkotásról szóló 2010 évi CXXX. 

törvény alapján valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 103/B § -

a alapján a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről az alábbi rendeletet 

alkotja meg: 

 

Alapelvek 

1. § 
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(1) A társadalmi egyeztetés során biztosítani kell, hogy a véleményezési folyamatban a 

véleményeknek a lehető legszélesebb köre jelenjen meg. 

 

(2) Az önkormányzati rendeletek előkészítése során biztosítani kell az egyeztetések 

átláthatóságát, azok minél teljesebb körű nyilvánosságát. 

 

(3) A társadalmi egyeztetés során az abban részt vevők kölcsönösen együttműködve 

kötelesek eljárni. 

 

A társadalmi egyeztetésre vonatkozó szabályok 

2. § 
(1) Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzati rendelet tervezetét és 

indoklását (a továbbiakban együtt: tervezet). 

 

(2) A tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátását megelőzően a jegyző döntése alapján 

társadalmi egyeztetésre lehet bocsátani a tervezet koncepcióját is. 

 

(3) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani: 

 

a) a költségvetésről, annak módosításáról, 

b) helyi adóról, annak módosításáról, 

c) a költségvetés végrehajtásáról, 

d) önkormányzat vagyonáról,  

e) önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról, 

f) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak magasabb 

szintű jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz, 

g) a hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos rendeletek 

tervezeteit. 

 

(4) Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre a tervezet, koncepció, ha az egyeztetés Abony 

Város Önkormányzatának különösen fontos pénzügyi, természetvédelmi, 

környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné. 

 

(5) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, ha 

annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik. 

 

(6) Kiemelkedő közérdek az olyan körülmény, amelynek bekövetkezése esetén az 

önkormányzatot jelentős anyagi hátrány érné. 

 

3.§ 

(1) A társadalmi egyeztetésre bocsátásáért, annak lefolytatásáért és a beérkezett vélemények 

feldolgozásáért az önkormányzati rendelet előkészítéséért a jegyző tartozik felelősséggel. 

 

(2) Ha a közzétett önkormányzati rendelet-tervezet más önkormányzati rendelet szakaszai 

több, mint egyötödének módosítására irányul, a módosítani kívánt hatályos 

normaszöveget az önkormányzat hivatalos honlapján a tervezett módosításokkal 

egységes szerkezetben, a tervezett módosításokat külön is megjelölve kell közzétenni. 
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A társadalmi egyeztetés formái 

4.§ 
A rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésének formái: 

a) az Önkormányzat hivatalos honlapján (a továbbiakban: honlap) megadott 

elektronikus levélcímen történő véleményezés, 

b) az előterjesztő által bevont személyek, szervezetek által történő véleményezés (a 

továbbiakban: társadalmi vita). 

(2) A honlapon megadott menü alatt a társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzétett 

tervezetről, koncepcióról bárki véleményt nyilváníthat, amely véleményeket a megadott 

elektronikus elérhetőségre kell megküldeni.  

(3) A Képviselő-testület által tárgyalandó rendelet-tervezetet – a 2. § (3) bekezdésben foglalt 

kivétellel – a testületi ülést megelőző 3 héttel a honlapon publikálni kell, és egyidejűleg 

felhívást kell közzétenni a társadalmi véleményezés lehetőségére, valamint annak naptár 

szerinti határidejére.  

(4) A rendelet-tervezetek véleményezésére nyitva álló határidő a testületi ülést megelőző 10. 

nap 16.00 óra. 

(5) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, nem kapcsolódik a 

rendelet-tervezet tárgyához, vagy név nélkül érkezett. A beérkezett vélemények, a 

véleményezésre jogosult nevének és e-mail címének kezelése a véleményezett rendelet 

hatálybalépésétől számított egy évig történik. 

(6) Az adatkezelés magában foglalja az adatok gyűjtését, tárolását, közzétételét, 

felhasználását és törlését is. Amennyiben a véleményezett rendelet nem lép hatályba, a 

véleményeket és a véleményezésre jogosultak nevét, e-mail címét legkésőbb a vélemény 

beérkezését követő három hónapon belül törölni kell.  

(7) A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni kell.  

(8) A jogszabály előkészítéséért felelős személy mérlegeli a beérkezett véleményeket, azokat 

értékeli – elutasított vélemények esetén az elutasítás indokait is – és az így elkészített 

tipizált összefoglalót kell az önkormányzati rendelet tervezettel együtt kell az illetékes 

szakbizottság, valamint a képviselő-testület elé terjeszteni, és ezzel egy időben 

közzétenni. 

(9) A beérkezett vélemények tekintetében az előterjesztőt egyedi válaszadási kötelezettség 

nem terheli. 

(10) A közzétett tervezeteket a közzétételtől számított egy évig nem lehet a honlapról 

eltávolítani. 

(11) Az önkormányzat a honlapján keresztül elérhetőséget biztosít arra, hogy az 

önkormányzati rendelet hatályosulásával kapcsolatos észrevételeket, problémákat 

valamint a jogszabály módosítására vonatkozó javaslatokat bárki jelezhesse a jogszabály 

alkotójának. 
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5. § 

 (1) A társadalmi vitára bocsátás keretében az előterjesztő meghatározza, hogy mely 

díszpolgárokkal, közéleti személyekkel vagy civil és szakmai szervezetekkel javasolja a téma 

egyeztetését, valamint azt, hogy javasolja-e lakossági fórum tartását. 

(2) Az (1) bekezdés szerint meghatározott szervezeteknek a rendelet-tervezetet úgy kell 

megküldeni, hogy a véleményezőnek legalább 10 nap álljon rendelkezésére álláspontjuk 

kialakítására. 

Záró rendelkezések 

6. § 

 

E rendelet 2012. január 1-jén napján lép hatályba. 

 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit     dr. Vörös Mária 

            polgármester                 aljegyző 

 

 

Záradék: 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (2) bekezdése alapján a rendelet, 

2011. november 24. napjával került kihirdetésre. 

 

 

 

               dr. Vörös Mária  

          aljegyző 

 

- - - 

 

24./ Napirendi pont tárgya: „Lehetőségeink Fő tere – Abony integrált településközpont 

fejlesztése” című KMOP 5.2.1/B/09-2f-2010-0011 számú 

pályázat II. ütemében kiépítésre került térfigyelő kamerák 

üzemeltetése 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül 

elmondta, hogy a Bizottságoknak egyhangúan az volt a javaslata, hogy megváltozott 

munkaképességű abonyi emberek előnyben részesítése mellett 24 órás felvétel és 

megfigyelés legyen a diszpécserszobában. Amennyiben nincsen a megváltozott 

munkaképességű embereknek képesítésük, akkor képezzék őket. A 4. számú határozati 

javaslatot javasolja elfogadásra.  
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Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Ismertette az elhangzott módosító javaslatokat. 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lehetőségeink Fő tere – Abony 

integrált településközpont fejlesztése” című pályázat II. ütemében kiépítésre került 

Abony Város térfigyelő rendszerének 17 kamerával, vezérlőközponttal 24 órás 

képrögzítéssel és 24 órás folyamatos megfigyeléssel, Közterület-felügyelet által 

történő üzemeltetéséről dönt és a megváltozott munkaképességű, abonyi személyek 

alkalmazását preferálja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy amennyiben a megváltozott 

munkaképességű, abonyi személyek nem rendelkeznek megfelelő képesítéssel, akkor 

képezzék őket.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslatok 

elfogadásáról. 

 

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

mellett, az elhangzott módosító javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 4. számú határozati 

javaslat elfogadásáról, az elhangzott módosító javaslatokkal együtt. 

 

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

mellett, az előterjesztést és a 4. számú határozati javaslatot, az elhangzott módosító 

javaslatokkal együtt egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

374/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

„Lehetőségeink Fő tere - Abony integrált településközpont fejlesztése” című KMOP 

5.2.1/B/09-2f-2010-0011 számú pályázat II. ütemében kiépítésre került térfigyelő 

kamerák üzemeltetéséről    

  

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalon belül önálló 

szervezeti egységként Közterület-felügyelet létrehozásáról dönt. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lehetőségeink Fő tere – Abony 

integrált településközpont fejlesztése” című pályázat II. ütemében kiépítésre került 

Abony Város térfigyelő rendszerének 17 kamerával, vezérlőközponttal 24 órás 

képrögzítéssel és 24 órás folyamatos megfigyeléssel, Közterület-felügyelet által 

történő üzemeltetéséről dönt és a megváltozott munkaképességű, abonyi személyek 

alkalmazását preferálja. 
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3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy amennyiben a megváltozott 

munkaképességű, abonyi személyek nem rendelkeznek megfelelő képesítéssel, akkor 

képezzék őket.  

 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közterület-felügyelet létrehozásával 

kapcsolatos feladatok előkészítésével, valamint az üzemeltetéshez szükséges 

bejelentések, engedélyek, szabályzatok beszerzésével és elkészítésével a dr. Vörös Mária 

aljegyzőt bízza meg. 

 

 

Határidő: 2012. január 31. 

Felelős: dr. Vörös Mária aljegyző 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Hatósági és Építésügyi Osztály 

 Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

Értesül:Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester  

  Parti Mihály alpolgármester   

 dr. Vörös Mária aljegyző 

            Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 

- - - 

 

25./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi 

munkatervének elfogadása     

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül 

elmondta, hogy az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottságnak volt pluszban egy javaslata 

február hónapra. Mégpedig az új Köznevelési törvény ismeretében az intézményeknek az 

Önkormányzat, mint fenntartó általi működtetési lehetőségének vizsgálata. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Ismertette az elhangzott módosító javaslatot. 

 

2012. február 9.  

 

10. Az új Köznevelési törvény ismeretében az intézményeknek az Önkormányzat, 

mint fenntartó általi működtetési lehetőségének vizsgálata  

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Jegyzői Titkárság 

Megtárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 

elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett, az elhangzott módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

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

elfogadásáról, az elhangzott módosító javaslattal együtt. 

 

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

mellett, az előterjesztést és a határozati javaslatot, az elhangzott módosító javaslattal együtt 

egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

375/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi munkatervének 

elfogadásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város 

Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendelet 10. § -ban foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: 

 

Képviselő-testület Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 

munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  
Polgármesteri Hivatal illetékes osztályai 

A határozatról értesül:  

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Képviselő-testület tagjai 

Valamennyi Bizottság 

Dr. Czira Szabolcs országgyűlési képviselő 

Abonyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

Önkormányzati intézmények vezetői 

Helyi Társadalmi Szervezetek vezetői 

Valamennyi Osztályvezető 

ABOKOM Nonprofit Kft. 

 

A határozat melléklete ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi! 

 

- - - 

 

26./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat és a CO-OP Star Kereskedelmi 

Zrt. között kötendő ingatlan adás-vételi szerződés 

megkötése     

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy 

kiosztásra került a végleges adásvételi szerződés. A 69 millió 320 ezer forint plusz áfás 

vételár megfizetése mellett szerepel a szerződéstervezetben, hogy 200 négyzetméter 

üzletrészt vissza fog vásárolni szerkezetkészen a CO-OP Star Kereskedelmi Zrt. Ennek a 

befejezési költsége is és a vételár kifizetése is a CO-OP Star Kereskedelmi Zrt-ét terheli. Így 

gyakorlatilag visszakerül a pénz a beruházáshoz. Az adásvételi szerződés aláírását követően 

120 nap áll rendelkezésre a CO-OP Star Kereskedelmi Zrt-nek, hogy a jelenleg üzemeltetett, 

bérbe adott üzlethelyiségeit kiürítse. Ha birtokba adja az önkormányzat számára az általa 

használt területeket, akkor ezt követően 5 napon belül kell kifizetni a részére a vételárat. Az 

előszerződés aláírásra került és tartalmazta, hogy a jogerős építési engedély megszerzését 

követően, de az építkezés megkezdése előtt meg kell kötni az adásvételi szerződést.  

 

Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy nem látja azt a biztosítékot, hogy a CO-OP Star 

Kereskedelmi Zrt. ténylegesen vásárolni fog. Kérdezte, hogy az üzletház kapcsán mennyi 

előszerződés lett már megkötve? Szeretné kérni az erre vonatkozó dokumentumokat. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: a szerződéskötéshez megkezdődtek a tárgyalások. November 

15-én került a támogatási szerződés aláírásra. Tehát eljutottak oda, hogy a 914 millió forint 

fejlesztési forrásra aláírásra került a támogatási szerződés. Ezt megelőzően a Városfejlesztő 

Társaság nem vállalkozott arra, hogy addig, amíg nincs fedezet akár a piacra, akár a 

nagyléptékű projektre előtárgyalásokat kezdjen folytatni. November 22.-re hívtak össze 

fórumot. Elmondták, hogy milyen fejlesztési forrásokhoz juthatnak hozzá a vállalkozók a 

Széchenyi Terv keretében. Nem lehet értéken alul eladni és bérbe adni az üzlethelyiségeket a 

város legértékesebb területén. Három és fél hónap ameddig meg kell szólítani minden 

potenciális ügyfelet. Azért, hogy dönteni lehessen, hogy az eredeti tervnek megfelelően meg 

tudják-e építeni az üzletházat és a piaccsarnokot. Van egy vészforgatókönyv is, abban az 

esetben, ha a gazdasági válság, illetve a hitelezések és a vállalkozói kedv nem indul be akkor 

a piac és üzletház kombinációjából a városképileg legkedvezőbb forma tudjon megvalósulni. 

Az értékesítés kezdődött meg, nem arról van szó, hogy előszerződéseket kötöttek. A 

Városfejlesztő Társaság és az ingatlanszakértő foglalkozik az értékesítéssel. Januárban 

bekerül a Képviselő-testület elé, hogy milyen munkát végeztek. A piacot akkor is meg kell 

építeni, ha nem lesz üzletház, de üzletház nélkül meg nem lehet, mert a terület, amire 

építkeznek az osztott tulajdonban van a CO-OP Star Kereskedelmi Zrt-vel. Nekik nem a 

piaccsarnokban kell üzlethelyiség, hanem az üzletházban. Nem hiszi, hogy a CO-OP 

komolytalan partner lenne. Az előszerződéseket meg lehet kötni. Most még szabadon 

meghatározhatják a bérlők, hogy milyen üzlethelyiség kell nekik. Ha előre láthatólag három 

hónapot meghaladó csúszás lesz, azaz 2013. március 31-ig nem tudják a projektet lezárni, 

akkor kell a támogatási szerződés módosítását kérni.  

 

Kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett, az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 
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376/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzata és a CO-OP Star Kereskedelmi Zrt. között kötendő 

adás-vételi szerződés megkötéséről 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 

adás-vételi szerződést jóváhagyja és felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármestert a szerződés aláírására. 

 

2. A 69.320.000 Ft vételár fedezetét a Két Torony Kötvény kamatnyeresége terhére 

biztosítja. 

 

Határidő:   2011. december 31. 

Felelős:   Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásában közreműködik:   

  Gazdasági Osztály 

                        Jegyzői titkárság 

 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Jegyzői Titkárság  

 Gazdasági Osztály 

 

A határozat melléklete ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi! 

 
- - - 

 

27./ Napirendi pont tárgya: Abony, 47 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása a KMOP-4.6.1.-11 

kódszámú, Nevelési intézmények fejlesztése pályázat 

keretében megvalósítandó óvodafejlesztéshez     

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem 

kívánt tenni. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett, az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

377/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Abony, 47 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása-tárgyában a KMOP-4.6.1.-11 kódszámú 

Nevelési intézmények fejlesztése című pályázat keretében megvalósítandó 

óvodafejlesztéshez 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony, Apponyi Albert u. 7. 

szám alatti, 47 hrsz.-ú „lakóház, udvar” rendeltetésű ingatlant megvásárolja bruttó 

6.800.000 Ft ellenében. A vételár fedezetét a Két Torony Kötvény kamatnyeresége 

terhére biztosítja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 

adás-vételi szerződést jóváhagyja és felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő:   2011. december 31. 

Felelős:   Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásában közreműködik:   

  Gazdasági Osztály 

                        Jegyzői titkárság 

Határozatról értesül: 

  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

  dr. Vörös Mária aljegyző 

  Jegyzői Titkárság  

  Gazdasági Osztály 

 

- - - 

 

28./ Napirendi pont tárgya: A KMOP-4.6.1.-11 kódszámú nevelési intézmények 

fejlesztése című pályázat keretében óvodafejlesztésre 

tervező kiválasztása      

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül 

elmondta, hogy Bedekovich Éva ajánlata a legkedvezőbb. Javasolja, hogy őt bízzák meg a 

tervezési feladatokkal. 

 

Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő az ülésről elment, így a jelenlévő képviselők száma 

9 fő. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és Bedekovich Éva 

megbízásának elfogadásáról. 

 

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

mellett, az előterjesztést és Bedekovich Éva megbízását egyhangúlag elfogadta, és a 

következő határozatot hozta: 

 

378/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A KMOP-4.6.1.-11 kódszámú nevelési intézmények fejlesztése című pályázat keretében 

óvodafejlesztésre tervező kiválasztásáról  

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a KMOP-4.6.1-11 azonosító 

számú nevelési intézmények fejlesztése című pályázati kiírásra. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Bedekovich Évát, a 

pályázathoz szükséges engedélyezési és kivitelezési szintű építészeti-műszaki 

tervdokumentáció elkészítésével. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

megbízási díj összegét, 5.080.000-, -Ft +Áfa a Városi Tevékenység Szakmai 

szolgáltatások 55314-390703-2-841126 szakfeladati soron biztosítja. 

 

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

határozatnak megfelelő szerződések aláírására. 

 

Határidő:  2011. december 15. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásában közreműködik: Településfejlesztési Osztály 

      Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

    Parti Mihály alpolgármester 

    dr. Vörös Mária aljegyző 

    Valamennyi Osztályvezető 

    Gyöngyszemek Óvodája 

    Pályázók 

 

- - - 

 

29./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról   

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem 

kívánt tenni. 



 72 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett, az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

379/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elnyert pályázatok alakulásáról 

szóló tájékoztatót megismerte és azt elfogadja. 

 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

- - - 

 

30./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a 2011. évi garanciális bejárásokról    

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem 

kívánt tenni. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett, a tájékoztatót és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 
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380/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztató a 2011. évi garanciális bejárásokról 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 

alábbi határozatot hozza. 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi garanciális bejárásokról 

szóló tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.  

 

Határozatról értesül: 
 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 

- - - 

 

31./ Napirendi pont tárgya: Abony Város közvilágításának fejlesztése     

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül 

elmondta, hogy elhangzott a Bizottságokon, hogy egy kicsit nagyobb összeget hagyjanak 

jóvá, hogy az utólagosan felmerült észrevételek is kerüljenek beépítésre. Az Ügyrendi és 

Közbiztonsági Bizottság bruttó 2,5 millió forint összeget támogatott.  

 

Kovács László: elmondta, hogy találkozott a körzetének a lakóival, akik értesültek a 

közvilágítás bővítéséről és javításáról. Szeretné közölni az igényeket. Bővítésre lenne igény a 

Szemere Bertalan út 7. és 25. szám alatt, a Tinódi út 2. szám alatt, a Világosság út 4. és 6. 

szám alatt és a Hóvirág úr 4. szám alatt. A Temető dűlő 20. számtól a pálinkafőzőig nincs 

lámpatest. A Belső erdő végétől az új 4-es számú főútig csak 380 voltos karók vannak, ott 

nem volt eddig közvilágítás. Az egy teljesen sötét szakasz. Ennek a bővítését kérték.      

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ha teljesen új hálózatot kell kiépíteni, akkor azt terveztetni 

kell. Ezekkel az új igényekkel borult minden, mert akkor egy új előterjesztést kell készíteni a 

költségvetés előtt.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: megköszönte, hogy a körzetében több helyen megoldásra került a 

közvilágítás problémája. Szeretné kérni a Jókai úton a régi konzervgyárnak a területe mellett, 

legyen világítás.  

 

Kocsiné Tóth Valéria: kérte, hogy a Bajza utca második felébe kerüljön egy új lámpatest.  

 

Dr. Egedy Zsolt: javasolta, hogy fogadják el azt az utcanévsort, ami az előterjesztésben van 

és a nettó 1,5 millió forintot emeljék meg bruttó 2,5 millió forintra. A köztes összeget fel 

lehet használni az új igényekre.    
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Gulykáné Gál Erzsébet: elmondta, hogy a Hermann Ottó, Tószegi és a Mártírok úton 

hálózatfejlesztés is történt. A Mártírok úton ez nem történt meg teljesen. Kérdezte, hogy ez, 

azóta befejeződött-e? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: hat hónap alatt megy át egy tervezési engedély. Megkérdezi, 

hogy befejeződött-e. 

 

Kovács László: Török Ignác utca 1/A. számnál is kellene felszerelni lámpatestet.  

 

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

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Ismertette az elhangzott módosító javaslatokat. 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az igényeket figyelembe véve Abony Város 

2012. évi költségvetésében bruttó 2.500.000,- Ft betervezését kéri a közvilágítás 

korszerűsítésére, bővítésére. 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete újabb igényekre árajánlatot kér. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslatok 

elfogadásáról. 

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

mellett, az elhangzott módosító javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 

 

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

elfogadásáról, az elhangzott módosító javaslatokkal együtt. 

 

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

mellett, az előterjesztést és a határozati javaslatot, az elhangzott módosító javaslatokkal 

együtt egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

381/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város közvilágításának fejlesztéséről 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi: 

 

- Hársfa út 22. előtti oszlopra lámpatest felszerelése,  

- Zrínyi Miklós út 9-11. közötti oszlopra lámpatest felszerelése, 

- Szemere Bertalan út 63. szám előtti oszlopra lámpatest felszerelése, 

- Szabadság út 2/b – 4. szám közötti oszlopra lámpatest felszerelése, 

- Kodály Zoltán út végén található oszlopra lámpatest felszerelése, 

- Szeretet út 2. és 6. szám előtti oszlopokra lámpatest felszerelése, 
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- Dobó I. út Csillag Zs. u. és Thököly I. u. közötti szakaszán még egy lámpatest 

felszerelése, 

- Juhász Gyula u. 1. szám előtti oszlopra lámpatest felszerelése, 

- Függetlenség út 12. szám előtti oszlopra lámpatest felszerelése, 

- Bartók Béla út 25/a szám előtti oszlopra lámpatest felszerelése, 

- Csiky G. u. és Csiky lapos torkolatánál lámpatest felszerelése, 

- Mátyás király u. 2. és 18. szám előtti oszlopokra lámpatest felszerelése, 

- Nagykőrösi út és a Mátyás király út találkozásánál lámpatest felszerelése, 

- Szapáry út 18/A és 49/A. szám előtti oszlopokra lámpatest felszerelése,  

- Tamási Áron u. és Juhász Gyula u. sarkánál lévő oszlopra lámpatest felszerelése, 

 

igényeket figyelembe véve Abony Város 2012. évi költségvetésében bruttó 2.500.000,- 

Ft betervezését kéri a közvilágítás korszerűsítésére, bővítésére. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete újabb igényekre árajánlatot kér. 

 

 

Határidő: 2011. november 30. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit  

Végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 

Értesülnek: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Valamennyi Osztály 

 

- - - 

 

32./ Napirendi pont tárgya: Az Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők 

Egyesületének kérelme      

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül 

elmondta, hogy az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottsági ülésen elhangzott, hogy 26-án a 

testnevelés órák még kerülhessenek megtartásra. Ezért 26-án 16:00 óra után adnák oda a 

termet.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Ismertette az elhangzott módosító javaslatot. 

 

2012. január 26. 16:00 órától 2012. január 29-ig. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 

elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett, az elhangzott módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

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

elfogadásáról, az elhangzott módosító javaslattal együtt. 

 

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

mellett, az előterjesztést és a határozati javaslatot, az elhangzott módosító javaslattal együtt 

egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

382/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők Egyesületének kérelmének 

elbírálására 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abonyi Galambász és Díszmadár 

Tenyésztők Egyesülete részére a hagyományosan megrendezésre kerülő Galamb és díszmadár 

kiállítás, illetve előkészületeinek idejére 2012. január 26. 16:00 órától 2012. január 29-ig a 

Városi Sportcsarnok használatát ingyenesen biztosítja.  

 

Határidő: 2012. január 29. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesül: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Vörös Mária  aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők Egyesülete 

Városi Sportcsarnok 

 

- - - 

 

33./ Napirendi pont tárgya: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról       

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester az ülésteremből kiment, a jelenlévő 

képviselők száma 8 fő. 

 

Az ülés vezetését Parti Mihály alpolgármester vette át. 

 

Parti Mihály: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem kívánt tenni.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett, az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

383/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a lejárt határidejű határozatokról 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. 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: 

 

 145/2011. (IV. 28.) A közoktatási intézmények 2011/2012. tanév szakmai 

feladatellátásához szükséges órakeretek biztosításának alapelvei 

meghatározása 

 147/2011. (IV. 28.) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde nyári nyitvatartási 

rendjének jóváhagyása 

 Z-174/2011. (V. 26.) Városfejlesztési Társaság Alapító Okiratának módosítása 

 185/2011. (V. 26.) Abony, Lovassy Sándor utca 3. szám alatti, 2253/2 

helyrajzi számú ingatlanra beérkezett pályázati anyagok értékelése 

 210/2011. (VI. 06.) „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált 

településközpont fejlesztése” című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító 

számú pályázat kiviteli terv elkészítéséhez kapcsolódóan közbeszerzési Ad-

Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízása 

 220/2011. (VI. 21.) Pingvines Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának 

módosítása 

 221/2011. (VI. 21.) A Pingvines Óvodában bölcsődei szolgáltatás ellátásához 

munkahelyek biztosításról 

 238/2011. (VI. 30.) A 2011/2012-es tanév indítható osztályai számának 

meghatározása 

 242/2011. (VI. 30.) A gyermekétkeztetés 2011. évi intézményi térítési díjainak 

meghatározása (bölcsőde tekintetében)        

 263/2011. (VII. 14.) Ungár-kúria veszély-elhárítási és tetőfelújítására 

kivitelező cég megbízása 

 266/2011. (VII. 14.) Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap 

kezdeményezéshez való csatlakozás 

 282/2011. (VIII. 11.) A térfigyelő rendszer kiépítéséhez kapcsolódó 

szakfelügyelet ellátására szerződés megkötése 

 305/2011. (IX. 29.) A városfejlesztő társaság működését szabályozó 

dokumentumok elfogadása   
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 306/2011. (IX. 29.) Abonyi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosítása    

 313/2011. (IX. 29.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem 

szociális alapon történő bérbeadása  

 314/2011. (IX. 29.) Fenntartói delegálás a Kinizsi Pál Gimnázium és 

Szakközépiskola Iskolaszékébe 

 Z-330/2011. (X. 27.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem 

szociális alapon és önkormányzati érdekből történő bérbeadása 

 Z-331/2011. (X. 27.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem 

szociális alapon és önkormányzati érdekből történő bérbeadása 

 Z-332/2011. (X. 27.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem 

szociális alapon és önkormányzati érdekből történő bérbeadása 

 Z-333/2011. (X. 27.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem 

szociális alapon és önkormányzati érdekből történő bérbeadása 

 Z-334/2011. (X. 27.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem 

szociális alapon és önkormányzati érdekből történő bérbeadása 

 Z-335/2011. (X. 27.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem 

szociális alapon és önkormányzati érdekből történő bérbeadása 

 Z-336/2011. (X. 27.) Abony, Szapáry út 20. szám alatti 31 m² alapterületű 

bérlakás tekintetében felmerülő lakbértartozás eltörlésére irányuló kérelem 

elbírálása 

 Z-337/2011. (X. 27.) Az Abony, Reform út 9. szám alatt lévő önkormányzati 

ingatlan bérbeadásáról 

 
 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását rendeli el 

az alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 95/2011. (III. 31.) A 2011. évben felújítani kívánt utak meghatározása 

Határidő: 2011. december 31. 

 100/2011. (III. 31.) Salgótarján, Vár u. 22. sz. 12191 hrsz-ú önkormányzati 

tulajdonban lévő ingatlan működtetése 

Határidő: 2012. március 31. 

 Z-291/2011. (VIII. 25.) Abony Város „Közösségi Háza – Komplex kulturális, 

oktatási, művészeti központ és Zeneiskola”, valamint a „Piaccsarnok és fedett 

piac, üzletház és lakások” építése tárgyú KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. 

projekt, kiviteli tervezési munkáinak ellátása tárgyú hirdetmény nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

Határidő: 2012. január 31. 

 324/2011. (X. 27.) A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézetben egészségügyi 

ellátást biztosító orvosokkal kötendő szerződések 

Határidő: 2011. november 30. 

 325/2011. (X. 27.) Az Abony 2071 helyrajzi számú ingatlan funkciójának 

megváltoztatására, rehabilitációjára javasolt 2x25 férőhelyes parkoló, zöldövet 

és belvíz-elvezetés kialakítására vonatkozó terv elkészítésére beadott 

pályázatok elbírálása 

Határidő: 2012. március 31. 
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A határozatról értesülnek: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

 

- - - 

 

34./ Napirendi pont tárgya: Együttműködés a Római Katolikus Egyházzal „A 

családi közösségi kezdeményezések és programok 

megerősítése” című TÁMOP-5.5.1.B-11/1 azonosító 

számú pályázatban     

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Parti Mihály: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem kívánt tenni.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő 

képviselők száma 9 fő. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester az ülés vezetését visszavette. 

 

Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy mind Cegléd Város Önkormányzata, mind Abony Város 

Önkormányzata együttműködő partnerként lenne jelen ebben a pályázatban. Az 

önkormányzatoknak ez nem kerül pénzbe. A ceglédi egyházközséget jelölték ki a 

pályázatkezelőnek.   

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy mindenképpen célszerű támogatni azt a 

pályázatot. 

 

Kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett, az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

384/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Együttműködés a Római Katolikus Egyházzal „A családi közösségi kezdeményezések és 

programok megerősítése” című TÁMOP-5.5.1.B-11/1 azonosító számú pályázatban     
 

1.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési szándékát fejezi 

ki a Ceglédi Római Katolikus Plébániával a TÁMOP-5.5.1.B-11/1 kódszámú, „A 

családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című pályázat 

keretében megvalósítani tervezett Hittel a családokért / az egyént és a családi 
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kapcsolatokat fejlesztő program megvalósítása Cegléd és Abony településeken 

című pályázat kapcsán.  

 

2.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. 

Balogh Edit Polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására 

(1.sz.melléklet). 

 

3.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt a 

pályázat kapcsán szükséges operatív feladatok ellátására. 

 

- - - 

 

35./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére 

vonatkozó pályázat kiírása    

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy javasolt a pályázatot változatlan tartalommal 

kiírni, azzal a módosítással, hogy a január végi rendes képviselő-testületi ülésen döntenek 

róla.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat és a pályázati kiírás 

elfogadásáról. 

 

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

mellett, a határozati javaslatot és a pályázati kiírást egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

385/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról   

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a köztisztviselők 

jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzői álláshelyre vonatkozó 

pályázati kiírást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatok értékelésével, 

előkészítő bizottságként, az Abony Város Önkormányzat Ügyrendi és Közbiztonsági 

Bizottságát bízza meg.  

 

3. A Képviselő – testület az előkészítő bizottság értékelése alapján, a benyújtott 

pályázatok formai hiányosságainak pótlására, 5 napos határidővel, lehetőséget 

biztosít. 
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4. A pályázati kiírást Abony város honlapján és a kormányzati személyügyi igazgatási 

feladatokat ellátó szerv honlapján közzé kell tenni. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza az aljegyzőt az egyes pontokban foglalt 

feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

6. A Képviselő-testület a beérkezett pályázatok elbírálásáról a január végi rendes 

Képviselő-testületi ülésen dönt.  

 

Határidő: azonnal, folyamatos 

Felelős: Dr. Vörös Mária aljegyző 

Végrehajtásban közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. Dr. Vörös Mária aljegyző 

4. Valamennyi osztályvezető 

5. Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 

 

A határozat melléklete ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi! 

 

- - - 

 

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

 

Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy több pedagógus is megkereste az elmúlt egy-két hétben. 

Olyan hírekről tájékoztatták, amiről ő nem hallott. Valamennyi kérdésnek az a mozgató 

rugója, hogy igaz-e, hogy az önkormányzat a Somogyi és a Gyulai iskolát össze kívánja 

vonni. Az egyik iskolában lennének az alsó tagozatos gyermekek, a másikban pedig a felső 

tagozatos gyermekek. Ebben az ügyben nem tudott semmit mondani a pedagógusoknak, 

hiszen erre vonatkozóan ő sem kapott semmiféle információt. Kérdezte, hogy mi a valós 

helyzet és milyen elképzelések vannak e tekintetben, vagy vannak-e egyáltalán? Ezt a 

témakört tárgyalta-e már az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: meg kell várniuk, hogy a Köznevelési Törvény mit fog 

kihozni. Egyáltalán, hogy az önkormányzat marad-e az intézmények fenntartója, vagy sem. 

A pedagógusoknak át kell gondolniuk, hogy ha komoly kérdésként felmerül a szerkezeti 

átalakítás, akkor mennyire tudnak ebben partnerek lenni. Mindenki belátja, hogy egyfajta 

pazarlás van az intézmények részéről a létszámállományban és a csoportbontásokban is. 

Indokolt, hogy az alsós tagozatos gyermekek elkülönítve legyenek a felsős tagozatos 

gyerekektől. Az a tapasztalat, hogy az iskolaotthonos gyermekek, akik tíz éves korukig nem 

igazán kommunikálnak a nagyobbakkal, sokkal jobban kezelhetőek és összetartóbbak. Ez 

érvényes a Somogyi és a Gyulai iskolára is. Ha az alsós gyerekeket tudnák izolálni a 

felsősektől, akkor a negatív viselkedés minták később jelennének meg. Amennyiben a 

Kormányhivatal nem fogja átvenni az iskolák irányítását, akkor el kell gondolkodniuk, hogy 

milyen intézményi struktúrában hogyan fogják működtetni. A Montágh Imre Általános 
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Iskolában jelenleg 59 gyerek van. Ez is egy olyan feladat, amit vállalt a város, de nem 

kötelező feladat. Lehet, hogy egy iskolabusz indításával még mindig olcsóbb a gyerekeket a 

Losonczi iskolába átjáratni. Az ebédlő miatt lehet, hogy célszerűbb lenne az alsós 

tagozatosokat a Gyulai iskolában elhelyezni, hogy ne kelljen nekik vándorolni. Egy közös 

gondolkodásra kérte az intézményvezetőket. Semmi olyat nem fog kezdeményezni, ami 

óriási ellenállást vált ki. Ezek a tanítók és tanárok bármelyik iskolában megállják a helyüket. 

Nem tudják, hogy az új Köznevelési Törvény mit fog eredményezni. Lehet, hogy az Állam 

nem fogja finanszírozni a művészetoktatást. Többször elhangzott már Hoffmann Rózsától, 

hogy a művészetoktatás tandíjas lesz, és nem fogja az Állam támogatni. El kell gondolkodni 

azon, hogy fent kell-e tartani két művészetoktatási intézményt. Ha elkészül az új művelődési 

ház, akkor ott együtt lehetne minden művészetoktatás. Nyilatkozhatnak úgy is, hogy minden 

intézményt fenntartanak változatlanul. Az intézményvezetők részéről ennek nem volt negatív 

visszhangja. A szakmának kell javaslatokat tennie a Képviselő-testület felé. Erről majd 

készülni fog egy előterjesztés.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: elmondta, hogy amikor ezt először hallotta nagyon megdöbbent. 

Ezzel ő nem tud azonosulni. Minden intézmény megpróbál magas színvonalon oktatni. Az 

önkormányzatok még az Köznevelési Törvény elfogadása előtt szándéknyilatkozatot 

tehetnek arról, hogy az intézmények fenntartója marad. A Gyulai iskolában az első és a 

második tagozatos gyermekek teljesen külön épületben vannak. Mind a két intézmény 

próbálja a kisgyermekek számára a legideálisabbá tenni az oktatást. Az Oktatási, Sport és 

Kulturális Bizottság nem tárgyalta ezt az ügyet. Ha azt mondja a két általános iskola, hogy 

ezt ők szeretnék, akkor ezt el kell fogadniuk. Ő a maga részéről nem támogatja.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: most nem kell döntést hozni. 

 

Fekete Tibor: egyetért az alsós és a felsős gyermekek külön választásáról.  

Megkereste a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke azzal, hogy szeretnének kérni 200 

ezer forintot az önkormányzattól ahhoz, hogy élelmiszert tudjanak kiosztani cigány lakosság 

körében. Kérte, hogy ezt támogassák. Ez legyen egy következő képviselő-testületi ülésen 

napirendi pont és szavazzák meg.  

 

Kovács László: elfogadhatónak tartja, hogy vizsgálják felül, hogy az iskolák milyen 

gazdálkodással bírnak.  

 

Parti Mihály: úgy gondolja, hogy azoknak az embereknek, akik útépítéssel foglalkoznak és 

a téli időszakban nincs munkájuk lehetőséget kellene nekik biztosítani a dűlőutakon lévő 

fasorok gyérítésére.  

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

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

polgármester az ülést bezárta. 

 

- - - 

 

K.m.f. 

 

        

Romhányiné dr. Balogh Edit    dr. Vörös Mária 

                       polgármester              aljegyző 

     

 

 

     Kelemen Tibor               Kovács László 

jegyzőkönyvi hitelesítők 

 

 

 


