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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről. 

 

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

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

Tóth Valéria, Kovács László, Dr. Magyar Gábor Sándor, Murvainé Kovács Rita Képviselő-

testület tagjai 11 fő. 

 

Napirend tárgyalása közben érkezett: Gulykáné Gál Erzsébet. 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Balogh Pál jegyző, Dr. Vörös Mária aljegyző, 

Bendáné Dr. Gáspár Anita Jegyzői Titkárság részéről, Kókai-Dudinszky Mónika Gazdasági 

Osztályvezető, Bankó Gábor Mikro-Voks kezelő, Hegedűs Andrea jegyzőkönyvvezető.  

 

Meghívottként jelen volt: Korbély Csabáné intézményvezető Abonyi Lajos Művelődési Ház, 

Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely, Jánosi László ügyvezető Abonyi Városfejlesztő Kft., Tóth 

Róbert közbeszerzési szakértő.  

 

Bizottsági tagként jelen volt: Temesközy Tamás.  

 

Állampolgári megjelenés: 4 fő 

 

- - - 

 

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

Megállapította, hogy a Képviselő-testületi ülés az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendelet értelmében került összehívásra. 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 fővel határozatképes. 

 

Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.  

 

Napirend:   
 

Zárt ülés:        Előadó: 

 

1. Város Közösségi Háza – Komplex Kulturális Oktatási  Romhányiné dr. Balogh Edit 

– Művészeti Központ eszközbeszerzésére ajánlattételi  Polgármester 

felhívás elfogadása    

 

2. A KEOP-2012-5.5.0/C Épületenergetikai fejlesztések című  Romhányiné dr. Balogh Edit 

 pályázaton való részvételhez szükséges intézkedések  Polgármester 

megtétele 

 

3. „Abony Közművelődéséért díj” adományozása   Romhányiné dr. Balogh Edit 

          Polgármester 

 

4. Az Abony, Kossuth tér 4. I/5. szám alatti 54 m
2
 alapterületű Romhányiné dr. Balogh Edit 

önkormányzati bérlakás önkormányzati érdekből történő Polgármester 

ismételt bérbeadása 
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5. Az Abony 3 és 6 helyrajzi számú ingatlanok   Romhányiné dr. Balogh Edit 

társasházasításához alaprajz elkészítéséhez vállalkozói  Polgármester 

megbízása      

 

6. Az Abony Városi Termálfürdő jövőbeni üzemeltetési  Romhányiné dr. Balogh Edit 

módjának meghatározása     Polgármester    

 

Nyílt ülés: Előadó: 

           

1. Abony Város Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési   Romhányiné dr. Balogh Edit 

 Tervének  módosítása      Polgármester 

 

2. Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. évi   Romhányiné dr. Balogh Edit 

 III. negyedévéről       Polgármester 

 

3. Abony Város Településfejlesztési Program –    Romhányiné dr. Balogh Edit 

Fejlesztési Koncepció (Településfejlesztési Koncepció) Polgármester 

felülvizsgálata és módosítása     

 

4. Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése”  Romhányiné dr. Balogh Edit 

című, KEOP-7.1.0/11-2011-0006 pályázati azonosító jelű  Polgármester 

projekthez kötődő 2. fordulós pályázaton való részvételre 

 

5. Abony Város Önkormányzat 2012. III. negyedévi pénzügyi Romhányiné dr. Balogh Edit 

 beszámolójának megtárgyalása       Polgármester 

  

6. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló   Romhányiné dr. Balogh Edit 

9/2012.(III.12.) önkormányzati rendeletének módosítása Polgármester 

 

7. Tájékoztató a járási rendszer kialakítása következtében a Dr. Balogh Pál  

polgármesteri hivatalt, a helyi közigazgatást és a közoktatás  jegyző 

 rendszerét érintő változásokról  

 

8. Abony Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési  Romhányiné dr. Balogh Edit 

koncepciójának megtárgyalása     Polgármester 

 

9. Abony Város Önkormányzat magánszemélyek kommunális Romhányiné dr. Balogh Edit 

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

módosítására 

 

10. Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló Romhányiné dr. Balogh Edit 

22/1997. (XII. 09.) számú rendeletének módosítására  Polgármester 

 

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

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

 

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

forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának jóváhagyására Polgármester 
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13. Városházában lévő díszterem bérleti díjának jóváhagyására Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

14. A Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeinek  Romhányiné dr. Balogh Edit 

 jóváhagyása       Polgármester 

 

15. A közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. (XII.17.) Romhányiné dr. Balogh Edit 

számú rendelet módosítása     Polgármester 

 

16. Az Abokom Nonprofit Kft. gépjárművei, munkagépei 2013.  Romhányiné dr. Balogh Edit 

évi díjtételeinek és óradíjainak megállapítása   Polgármester 

 

17. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, Romhányiné dr. Balogh Edit 

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

 rendelet módosítása 

 

18. Nem lakáscélú helyiségek 2013. évi bérleti díjának  Romhányiné dr. Balogh Edit 

 megállapítása       Polgármester 

 

19. Abony Városi Termálfürdő 2013. évi díjainak megállapítása Romhányiné dr. Balogh Edit 

           Polgármester 

 

20. Mezőgazdasági haszonbérleti valamint a Piac-terület bérleti, Romhányiné dr. Balogh Edit 

valamint a vásártér bérleti díjak megállapításáról  Polgármester 

  

 

21. Intézmények Alapító Okiratainak módosítása   Romhányiné dr. Balogh Edit 

           Polgármester 

 

22. Pingvines Óvoda és Bölcsőde megüresedő álláshely   Romhányiné dr. Balogh Edit 

betöltésére irányuló kérelmének elbírálása   Polgármester 

 

23. Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és  Romhányiné dr. Balogh Edit 

szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló  Polgármester 

 21/2007. (VI.29.) számú rendeletének módosítása  

 

24. Képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

25. A Kostyán kúria és a Márton kúria veszélyelhárítási  Romhányiné dr. Balogh Edit 

munkálataira tervezési megbízás adása    Polgármester 

 

26. Közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó általános   Romhányiné dr. Balogh Edit 

feladatok folyamatos ellátására cég megbízása   Polgármester 

 

27. Értékbecslői feladatok ellátására cég megbízása  Romhányiné dr. Balogh Edit 

           Polgármester  

 

28. Földmérési feladatok ellátására cég megbízása   Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 
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29. A Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítésére Romhányiné dr. Balogh Edit 

és a hírmagazin készítésére kötött támogatási szerződés  Polgármester 

megkötése   

 

30. A városban felmerülő közvilágítási problémákkal   Romhányiné dr. Balogh Edit 

 kapcsolatos intézkedések megtétele     Polgármester 

 

31. Az Abony Városi Polgárőrség kérelmének elbírálása az Romhányiné dr. Balogh Edit 

Abony, Vasút út 2. sz. alatti 23 m
2
 alapterületű helyiség  Polgármester 

használatára   

  

32. Az Innoven Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a  Romhányiné dr. Balogh Edit 

KEOP-2012-5.5.0/C épületenergetikai fejlesztések című  Polgármester 

pályázati kiíráson való részvételre       

 

33. Energia tanúsítvány elkészítéshez kapcsolódó általános  Romhányiné dr. Balogh Edit 

feladatok ellátására cég megbízása     Polgármester 

  

34. Abony Város közigazgatási területén mezei őrszolgálat   Romhányiné dr. Balogh Edit 

létesítésével kapcsolatban megtett intézkedésekről és mezei  Polgármester 

őrszolgálat létesítéséről 

  

35. A Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi   Romhányiné dr. Balogh Edit 

 Felügyelőség által kiadott Abony, Szivárvány Óvoda és  Polgármester 

 Bölcsőde olajtartályainak tisztításával kapcsolatos kötelezés 

 megtárgyalása 

 

36. Az Abony, Vasút úti vágásérett túlméretes nyárfák kivágása Romhányiné dr. Balogh Edit 

           Polgármester 

 

37. Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások   Romhányiné dr. Balogh Edit 

hasznosítása       Polgármester 

 

38. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a tiltott Romhányiné dr. Balogh Edit 

közösségellenes magatartásokról szóló 23/2012. (VI.29.) Polgármester 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

 

39. Lejárt határidejű határozatok     Romhányiné dr. Balogh Edit 

           Polgármester 

 

- - - 

 

Javasolta, hogy a „KEOP-2012-5.5.0/C Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton való 

részvételhez szükséges intézkedések megtétele” című napirendi pontot nyílt ülés 21. napirendi 

pontjaként tárgyalja meg. 

 

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

 

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

napirendi pont cseréjét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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327/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Napirendi pont cseréje / A KEOP-2012-5.5.0/C Épületenergetikai fejlesztések című 

pályázaton való részvételhez szükséges intézkedések megtétele 

 

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

évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a meghívóban zárt ülés 2. napirendi 

pontjaként szereplő „A KEOP-2012-5.5.0/C Épületenergetikai fejlesztések című 

pályázaton való részvételhez szükséges intézkedések megtétele” című napirendi pontot 

nyílt ülés 21. napirendi pontjaként tárgyalja meg.  

 

Felvételre javasolta nyílt ülés 1. napirendi pontjaként „Az Origo-plusz Közösségszervező és 

Formáló Egyesület „A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai  lemorzsolódását 

csökkentő intézkedések támogatása – Tanoda típusú programok támogatása című TÁMOP-

3.3.9.A-12/1 kódjelű pályázaton való részvételének támogatása” című napirendi pontot. 

 

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

 

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

napirendi pont felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

328/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Origo-plusz Közösségszervező és Formáló Egyesület „A halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók iskolai  lemorzsolódását csökkentő intézkedések támgoatása – 

Tanoda típusú programok támogatása című TÁMOP-3.3.9.A-12/1 kódjelű pályázaton 

való részvételének támogatása 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 foglaltakat, a meghívóban 

nem szereplő „Az Origo-plusz Közösségszervező és Formáló Egyesület „A 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai  lemorzsolódását csökkentő 

intézkedések támogatása – Tanoda típusú programok támogatása című TÁMOP-

3.3.9.A-12/1 kódjelű pályázaton való részvételének támogatása” című napirendi pontot 

a képviselő-testületi nyílt ülés 1. napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

 

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

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirend:   
  

Zárt ülés:        Előadó: 

 

1. Abony Város Közösségi Háza – Komplex Kulturális  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Oktatási - Művészeti Központ eszközbeszerzésére   Polgármester 

ajánlattételi felhívás elfogadása 
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2. „Abony Közművelődéséért díj” adományozása   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

3. Az Abony, Kossuth tér 4. I/5. szám alatti 54 m
2
 alapterületű Romhányiné dr. Balogh Edit 

önkormányzati bérlakás önkormányzati érdekből történő Polgármester 

ismételt bérbeadása 

 

4. Az Abony 3 és 6 helyrajzi számú ingatlanok    Romhányiné dr. Balogh Edit 

társasházasításához alaprajz elkészítéséhez vállalkozó   Polgármester 

megbízása 

 

5. Az Abony Városi Termálfürdő jövőbeni üzemeltetési   Romhányiné dr. Balogh Edit 

módjának meghatározása      Polgármester 

 

Nyílt ülés:        Előadó: 

  

1. Az Origó-plusz Közösségszervező és Formáló Egyesület  Romhányiné dr. Balogh Edit 

„A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai   Polgármester 

lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása 

- Tanoda típusú programok támogatása” című TÁMOP 

-3.3.9.A-12/1- kódjelű pályázaton való részvételének  

támogatása 

 

2. Abony Város Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Tervének módosítása      Polgármester 

 

3.  Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. III.   Romhányiné dr. Balogh Edit 

 negyedéves munkájáról       Polgármester 

 

4. Abony Város Településfejlesztési Program – Fejlesztési  Romhányiné dr. Balogh Edit 

 Koncepció (Településfejlesztési Koncepció) felülvizsgálata  Polgármester 

és módosítása  

 

5. Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése”  Romhányiné dr. Balogh Edit 

című, KEOP-7.1.0/11-2011-0006 pályázati azonosító jelű Polgármester 

projekthez kötődő 2. fordulós pályázaton való részvétel   

 

6.  Tájékoztató Abony Város Önkormányzat gazdálkodásának Romhányiné dr. Balogh Edit 

2012. III. negyedévi pénzügyi helyzetéről   Polgármester 

 

7. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. Romhányiné dr. Balogh Edit 

(III. 12.) számú rendeletének módosítása    Polgármester 

 

8. Tájékoztató a járási rendszer kialakítása következtében a  Dr. Balogh Pál 

polgármesteri hivatalt, a helyi közigazgatást és a közoktatás jegyző 

rendszerét érintő változásokról 

 

9. Abony Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési   Romhányiné dr. Balogh Edit 

koncepciója       Polgármester 
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10. Abony Város Önkormányzat magánszemélyek   Romhányiné dr. Balogh Edit 

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

rendeletének módosítása  

 

11. Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló  Romhányiné dr. Balogh Edit 

22/1997. (XII.09.) számú rendeletének módosítása  Polgármester 

 

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

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

 

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

forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának jóváhagyása Polgármester 

 

14. Városházában lévő díszterem bérleti díjának jóváhagyása Romhányiné dr. Balogh Edit 

          Polgármester 

 

15. A Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételinek  Romhányiné dr. Balogh Edit 

jóváhagyása       Polgármester 

 

16. A közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. (XII.17.) Romhányiné dr. Balogh Edit 

számú rendelet módosítása     Polgármester 

 

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

2013. évi díjtételeinek és óradíjainak meghatározása  Polgármester 

 

18. 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 rendelet módosítása 

 

19. Nem lakás célú helyiségek 2013. évi bérleti díjának  Romhányiné dr. Balogh Edit 

megállapítása       Polgármester 

 

20. Az Abony Városi Termálfürdő 2013. évi díjainak   Romhányiné dr. Balogh Edit 

megállapítása       Polgármester 

 

21. Mezőgazdasági haszonbérleti valamint a Piac-terület   Romhányiné dr. Balogh Edit 

bérleti, valamint a vásártér bérleti díjak megállapítása  Polgármester 

 

22. A KEOP-2012-5.5.0/C Épületenergetikai fejlesztések   Romhányiné dr. Balogh Edit 

című pályázaton való részvételhez szükséges intézkedések Polgármester 

megtétele  

 

23. Intézmények Alapító Okiratainak módosítása   Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

 

24. A Pingvines Óvoda és Bölcsőde megüresedő álláshely   Romhányiné dr. Balogh Edit 

betöltésére irányuló kérelmének elbírálása   Polgármester 
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25. Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és  Romhányiné dr. Balogh Edit 

szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló   Polgármester 

21/2007. (VI.29.) számú rendeletének módosítása 

 

26. A Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítésére  Romhányiné dr. Balogh Edit 

és hírmagazin készítésére kötött támogatási szerződés  Polgármester 

megkötése 

 

27. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének   Romhányiné dr. Balogh Edit 

2013. évi munkatervének elfogadása    Polgármester  

 

28. Tájékoztató a volt Kostyán kúria (Abony, Vasút út 15.)  Romhányiné dr. Balogh Edit 

tervezett részleges tető felújítási és veszély elhárítási   Polgármester 

munkáira és a Márton kúria (Abony, Kálvin u. 9.)  

veszély elhárítási és részleges állagmegóvási munkákra 

vonatkozó építési engedélyezési terv elkészítésére tervező 

megbízása 

 

29. Közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó általános   Romhányiné dr. Balogh Edit 

feladatok folyamatos ellátására cég megbízása   Polgármester 

 

30. Értékbecslői feladatok ellátására cég megbízása   Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

 

31. Földmérési feladatok ellátására cég megbízása   Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

 

32. A városban felmerülő közvilágítási problémákkal  Romhányiné dr. Balogh Edit 

kapcsolatos intézkedések megtétele    Polgármester 

 

33. Az Abony Városi Polgárőrség kérelmének elbírálása  Romhányiné dr. Balogh Edit 

az Abony, Vasút út 2. sz. alatti 23 m
2
 alapterületű helyiség Polgármester 

használatára 

 

34. Az Innoven Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a  Romhányiné dr. Balogh Edit 

KEOP-2012-5.5.0/C épületenergetikai fejlesztések című Polgármester 

pályázati kiíráson való részvételre 

 

35. Energia tanúsítvány elkészítéséhez kapcsolódó általános Romhányiné dr. Balogh Edit 

feladatok ellátására cég megbízása    Polgármester 

 

36. Abony Város közigazgatási területén mezei őrszolgálat  Romhányiné dr. Balogh Edit 

létesítésével kapcsolatban megtett intézkedésekről és mezei Polgármester 

őrszolgálat létesítése 

 

37. A Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Felügyelőség által kiadott Abony, Szivárvány Óvoda és  Polgármester 

Bölcsőde olajtartályainak tisztításával kapcsolatos   

kötelezés megtárgyalása 
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38. Az Abony, Vasút úti vágásérett túlméretes nyárfák   Romhányiné dr. Balogh Edit 

kivágása        Polgármester 

 

39. Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások   Romhányiné dr. Balogh Edit 

hasznosítása       Polgármester 

 

40. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének  Romhányiné dr. Balogh Edit 

a tiltott közösségellenes magatartásokról szóló 23/2012.  Polgármester 

(VI.29.) önk. rendelet hatályon kívül helyezése  

 

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

         Polgármester 

 

- - - 

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

készül. 

 

1./ Napirendi pont tárgya: Az Origó-plusz Közösségszervező és Formáló Egyesület „A 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai 

lemorzsolását csökkentő intézkedések támogatása – Tanoda 

típusú programok támogatása” című TÁMOP-3.3.9.A-12/1. 

kódjelű pályázaton való részvételének támogatása 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.   

 

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: 

 

334/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Origó-plusz Közösségszervező és Formáló Egyesület „A halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása – 

Tanoda típusú programok támogatása” című TÁMOP-3.3.9.A-12/1. kódjelű 

pályázaton való részvételének támogatásáról 

 

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 az Origo-plusz Közösségszervező és 

Formáló Egyesület ”A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását 

csökkentő intézkedések támogatása – Tanoda típusú programok támogatása” című 

TÁMOP-3.3.9.A-12/1. kódjelű pályázaton való részvételét elviekben támogatja 
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Határidő: 2012. november 30. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesül: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária  aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Origo-plusz Közösségszervező és Formáló Egyesület 

 

- - - 

 

2./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési 

Tervének módosítása 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

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: 

 

335/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat  

Abony Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. A Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évre vonatkozó Közbeszerzési tervét 

módosítja, és a Közbeszerzési terv – jelen határozat mellékletét képező – 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Közbeszerzési terv közzétételével 

kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit, polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 
Jegyzői Titkárság 

Településfejlesztési Osztály 

KÁR-MENTOR Bt. 

A határozatról értesül: 
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Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

KÁR-MENTOR Bt. 

 

- - - 

 

Kelemen Tibor János képviselő az ülésterembe bejött, így a jelenlévő képviselők száma 10 

fő. 

 

3./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. III. 

negyedéves munkájáról 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról.                               

 

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

beszámolót és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

336/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat  

Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. III. negyedéves tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Abonyi Városfejlesztő Kft. 

2012. III. negyedéves tevékenységéről szóló beszámolót megismerte és elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit, polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 
Abonyi Városfejlesztő Kft. 

A határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál 

Dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Abonyi Városfejlesztő Kft. 
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- - - 

 

Habony István képviselő az ülésterembe bejött, így a jelenlévő képviselők száma 11 fő. 

 

4./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Településfejlesztési Program – Fejlesztési 

Koncepció (Településfejlesztési Koncepció) 

felülvizsgálata és módosítása 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

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, 0 tartózkodás mellett 

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

hozta: 

 

337/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Településrendezési eszközei felülvizsgálata kapcsán Városfejlesztési 

Koncepció jóváhagyásáról 
 

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

évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 27. 

pontját át az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testülete a 143/2007. (IV. 25.) számú határozatával jóváhagyott 

„Településfejlesztési Program – Fejlesztési Koncepció” című településfejlesztési 

koncepció felülvizsgálatát – a jelen határozat mellékletét képező tartalommal – 

jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a főépítészt, hogy a településfejlesztési koncepció 

egységes szerkezetbe foglalását 2013. március 31-ig végezze el. 

 

Határidő: 2013. március 31. 

Felelős: Farkas Zsolt főépítész 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a településfejlesztési koncepció 

közzétételéről gondoskodjék. 

 

Határidő: 2012. március 31. 

Felelős: Farkas Zsolt főépítész 

A végrehajtásban közreműködik: 
Jegyzői Titkárság 

A határoztról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 



 14 

Parti Mihály alplgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Jegyzői Titkárság 

Farkas Zsolt főépítész 

Településfejlesztési Osztály 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 

 

A határozat mellékletei ezen jegyzőkönyv mellékleteit képezik! 

 

- - - 

 

5./ Napirendi pont tárgya: Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” 

című, KEOP-7.1.0/11-2011-0006 pályázati azonosító jelű 

projekthez kötődő 2. fordulós pályázaton való részvétel 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

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, 0 tartózkodás mellett 

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

hozta: 

 

338/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című, KEOP-7.1.0/11-2011-

0006 pályázati azonosító jelű projekthez kötődő 2. fordulós pályázaton való 

részvételről 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az „Abony Város 

szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című, KEOP-7.1.0/11-2011-0006 

pályázati azonosító jelű projekthez kötődő 2. fordulós pályázatra KEOP-1.2.0/09-

11, a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft-hez. 

 

2. Abony Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önerőt 24.674.759,- Ft 

összegben állapítja meg, melynek fedezetét az Abony Város Önkormányzata által 

kibocsátott Két Torony Kötvény terhére biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához 

szükséges dokumentumok aláírására. 
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Határidő: azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásában közreműködik: 

Településfejlesztési Osztály 

Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Németh Zoltán projektmenedzser Hundert Wasser Kft. 

Gáspár Csaba Abokom Nonprofit Kft. 

 

- - - 

 

6./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató Abony Város Önkormányzat gazdálkodásának 

2012. III. negyedévi pénzügyi helyzetéről 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: előterjesztőnek felkérte Kókai-Dudinszky Mónika Gazdasági 

osztályvezetőt. 

 

Kókai-Dudinszky Mónika: ismertette a tájékoztatóban foglaltakat.   

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: 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 11 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

tájékoztatót és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

339/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat gazdálkodásának 2012. III. negyedévi pénzügyi 

helyzetéről 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a gazdálkodás 2012. III. negyedévi pénzügyi helyzetéről szóló 

tájékoztatót megismerte, a benne foglaltakkal egyetért és elfogadja.  

 

A Képviselő-testület kéri, hogy kerüljön fel a város hivatalos honlapjára egy 

nyilatkozat, melyben köszönetet nyilvánítanak azon adózóknak, akik határidőre 

teljesítették adófizetési kötelezettségüket, továbbá kérik akiknek adótartozásuk van, 

tegyék meg a befizetést.  
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Határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Valamennyi intézményvezető 

 

- - - 

 

7./ Napirendi pont tárgya: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. 

(III.12.) számú rendeletének módosítása 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: előterjesztőnek felkérte Kókai-Dudinszky Mónika Gazdasági 

osztályvezetőt. 

 

Kókai-Dudinszky Mónika: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról.                               

 

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

az előterjesztés és a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2012. (XII….) önkormányzati rendelete 

     az  Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. ( III.12.) számú rendeletének 

módosításáról 

 

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

LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § 

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Az önkormányzat a 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.12.) sz. rendelet 

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

 

Bevételi főösszegét     3 698 541 e Ft-ban 

Kiadási főösszegét    3 698 541 e Ft-ban  

 

állapítja meg az alábbi részletezéssel. 

 

Tárgyévi pénzforgalmi költségvetési bevételek: 
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   Intézményi működési bevételek:      87 069 e Ft 

   Önkormányzat sajátos működési bevételei:   911 177 e Ft 

   Önkormányzat költségvetési támogatása:   914 707 e Ft 

   Támogatásértékű bevételek, kiegészítések:               165 473 e Ft 

   Végleges pénzeszközátvétel államh.kiv.:       2 493 e Ft 

   Felhalmozási c.támogatás ért.bev.:              629 914 e Ft 

   Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:                    114 335 e Ft 

                  Átvett pe. áht-n kívülről:                                           10 000 e Ft 

   Támogatási kölcsönök visszatérülése:              0 e Ft 

                  2 835 168 e  Ft 

Tárgyévi költségvetési kiadások: 

   Személyi juttatások:                910 439 e Ft 

   Munkaadókat terhelő járulékok:    235 000 e Ft 

   Dologi és egyéb folyó kiadások:              780 562 e Ft 

   Támogatásértékű kiadások:       27 501 e Ft 

   Végleges pénzeszközátadás műk.c.      17 710 e Ft 

   Végleges pénzeszközátadás áh-kivülre:                       16 876 e Ft 

   Társadalom- és szociálpolitikai jutt.:     215 164 e Ft 

   Ellátottak pénzbeli juttatása:       13 171 e Ft 

   Felújítási kiadások:        21 696 e Ft 

   Beruházási kiadások:              1 385 918 e Ft 

   Kölcsönnyújtás:          2 000  e Ft 

    Tartalékok:          59 124 e Ft 

                 3 685 161 e Ft 

 

Költségvetési hiány:                849 993 e Ft  

Költségvetési többlet:               0 e Ft 

 

Finanszírozási műveletek bevétele:            0 e Ft 

Finanszírozási műveletek kiadása:                13 380 e Ft 

 

Finanszírozási hiány:                 13 380 e Ft 

Finanszírozási többlet:              0 e Ft 

 

A hiány belső finanszírozása:             863 373 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 3. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

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

 

2. § 

 

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

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

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

 (4)A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 
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(5)A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 

(6)A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 

 

3. § 

 

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

 

           Záró rendelkezés 

 

4.  § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 

 

 

Abony, 2012. november 29. 

 

               Romhányiné Dr. Balogh Edit    Dr. Balogh Pál                               

   Polgármester            Jegyző      

 

       

Kihirdetve: Abony, 2012. ……….….. 

 

                   Dr. Balogh Pál 

                Jegyző 

 

 

A rendelet mellékletei ezen jegyzőkönyv mellékletét tartalmazza! 

 

Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésterembe bejött, így a jelenlévő képviselők száma 12 

fő. 

 

- - - 

 

8./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a járási rendszer kialakítása következtében a 

polgármesteri hivatalt, a helyi közigazgatást és a 

közoktatás rendszerét érintő változásokról 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: előterjesztőnek felkérte Dr. Balogh Pál jegyzőt. 

 

Dr. Balogh Pál: ismertette a tájékoztatóban foglaltakat.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  
 

Ismertette a módosító javaslatokat. 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a polgármesteri hivatalt, hogy 

készítsen kimutatást a járási hivatalnak ténylegesen átadásra kerülő vagyonról. 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy kerüljön megszervezésre egy 

találkozó a polgármesteri hivatal alkalmazásában maradó dolgozók és a képviselő-testület 

tagjai között.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról.                               

 

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

az elhangzott módosító javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 

 

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

elfogadásáról, az elhangzott módosító javaslatokkal együtt.                               

 

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

tájékoztatót és a határozati javaslatot, az elhangzott módosító javaslatokkal együtt egyhangúlag 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

340/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 

A járási rendszer kialakítása következtében a polgármesteri hivatalt, a helyi 

közigazgatást és a közoktatás rendszerét érintő változásokról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. vi CLXXXIX, törvény 107. §-ában biztosított jogkörében 

eljárva, figyelemmel a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 

módosításáról szóló 2012. XCIII. törvényben valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a járási rendszer kialakítása 

következtében a polgármesteri hivatalt, a helyei közigazgatást és a közoktatás 

rendszerét érintő változásokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és tudomásul vette.  

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a polgármesteri hivatalt, hogy 

készítsen kimutatást a járási hivatalnak ténylegesen átadásra kerülő vagyonról. 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy kerüljön 

megszervezésre egy találkozó a polgármesteri hivatal alkalmazásában maradó 

dolgozók és a képviselő-testület tagjai között.  

 

Határidő: 2012. január 30. 

Végrehajtásban közreműködik:  

Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

Határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária aljegyző 
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Valamennyi Osztályvezető 

 

- - - 

 

9./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési 

koncepciója 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Habony István képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 11 fő. 

 

Magyar Gábor Sándor képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 

10 fő. 

 

Ismertette a módosító javaslatokat. 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi koncepcióban szereplő 

forráshiányt tudomásul vette. 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Gazdasági Osztályt, hogy 2013. 

januárban a költségvetési rendelet megalkotásához szükséges iránymutatást – az állami 

költségvetés számainak ismeretében, illetve a jogszabályváltozások figyelembe vételével 

- újra fogalmazza meg. 

 

Kelemen Tibor János képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 9 

fő. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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 az elhangzott módosító 

javaslatok elfogadásáról.                               

 

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

előterjesztést az elhangzott módosító javaslatokkal együtt egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

341/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 24. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza: 
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1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi koncepcióban szereplő 

forráshiányt tudomásul vette. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Gazdasági Osztályt, hogy 

2013. januárban a költségvetési rendelet megalkotásához szükséges iránymutatást – 

az állami költségvetés számainak ismeretében, illetve a jogszabályváltozások 

figyelembe vételével - újra fogalmazza meg. 

 

Határidő: 2012. január 30. 

Végrehajtásban közreműködik:  

Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

 

- - - 

 

Dr. Abonyi Viktor képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 8 fő. 

 

10./ 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.  

 

Ismertette a módosító javaslatot. 

 

a) Lakás célú építmények esetén:   6 000 Ft/év 

b) Beépítetlen belterületi ingatlan esetén:  3 600 Ft/év 

c) Lakásbérleti jogviszony esetén:   6 000 Ft/év 

d) Üzlet, műhely, garázs, zártkerti építmény esetén: 1 800 Ft/év” 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról.                               

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 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 módosítás 

elfogadásáról, az elhangzott módosító javaslattal együtt.                               
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

előterjesztést és a rendeletmódosítást, az elhangzott módosító javaslattal együtt egyhangúlag 

elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

Abony Város Önkormányzat  

34/2012. (XII. ...) önkormányzati rendelete  

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/1999. (XII. 29.) rendeletének 

módosításáról 

 

 

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

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1), valamint a helyi adókról szóló 

1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a magánszemélyek 

kommunális adójának bevezetéséről a következő rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Az adó mértéke 

5.§ 

 

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke: 

e) Lakás célú építmények esetén:   6 000 Ft/év 

f) Beépítetlen belterületi ingatlan esetén:  3 600 Ft/év 

g) Lakásbérleti jogviszony esetén:   6 000 Ft/év 

h) Üzlet, műhely, garázs, zártkerti építmény esetén: 1 800 Ft/év” 

 

 

Záró rendelkezések 

 

2. § 

 

E rendelet 2013. január 01-jén lép hatályba. 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott 

ülésén 

 

 Romhányiné dr. Balogh Edit     dr. Balogh Pál 

  polgármester             jegyző 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2012. november 30. 

 

         dr. Balogh Pál 

                jegyző 

 

 

- - - 
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11./ 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 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Kelemen Tibor János képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők száma 

9 fő. 

 

Habony István képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők száma 10 fő. 

 

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: 

 

342/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló 22/1997. (XII.09.) számú 

rendeletének módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évre vonatkozóan nem 

módosítja a helyi iparűzési adójának mértékét. 

 

Határidő: 2013. december 31. 

Végrehajtásban közreműködik:  

Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

 

- - - 

 

12./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat építményadójáról szóló 

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

 

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

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: 

 

343/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat építményadójáról szóló 20/1998. (XII.19.) számú 

rendeletének módosításáról  

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évre vonatkozóan nem 

módosítja az építményadó mértékét. 

 

Határidő: 2013. december 31. 

Végrehajtásban közreműködik:  

Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

 

- - - 

 

13/ 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.  

 

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: 
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344/2012. (XI. 29) számú képviselő-testületi határozat 

Abony Város Intézményei által használt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak 

bérleti díjának jóváhagyásáról 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvény 107. §-ban  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 2013. január 01-től kezdődően alábbiak szerint 

hagyja jóvá: 

 

Somogyi Imre Általános Iskola 

 

Megnevezés Időszak –tól Időszak –ig Összeg egység  

Tanterem 04.15 10.15 1 600 Ft/óra 

  04.16 04.14 2 100 Ft/óra 

Tornaterem 04.15 10.15 3 200 Ft/óra 

  04.16 04.14 3 700 Ft/óra 

Konditerem 04.15 10.15 1 600 Ft/óra 

  04.16 04.14 2 100 Ft/óra 

 

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 

 

Megnevezés Időszak -tól Időszak –ig Összeg  

Tanterem január 01. december 31. 630 Ft/óra 

 

Abonyi Lajos Művelődési Ház Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

 

 

Megnevezés 2013 évi 

bérleti 

díjak 

 

Báthory út 2. kis terem 1 880 Ft/ óra 

Báthory út 2. nagy terem 3 750 Ft/ óra 

 

Gyulai Gaál  Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 

megnevezés 

időszak-

tól időszak-ig 

mennyiségi 

egység 

térítési díj 

2013. megjegyzés 

Aula 

04.15 10.15 

óra 10 400   

alkalom 62 400 5 órán túl 

10.16 04.14 

óra 15 600   

alkalom 88 400 5 órán túl 

téli szünet alkalom 150 000   

Tanterem 04.15 10.15 óra 1 560   
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  10.16 04.14 óra 2 080   

Tornaterem 04.15 10.15 óra 2 080   

  10.16 04.14 óra 3 120   

Kastély 04.15 10.15 alkalom 20 800 

26 000 

max. 80 fő 

  10.16 04.14 alkalom max. 80 fő 

 

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.  

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 

367/2011.(XI.24) számú határozatát 2012. december 31 napjával.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: intézméynyvezetők  

             Abokom KFT 

 

A határozat végrehajtásban közreműködik:  

Intézményvezetők 

Abokom KFT 

Gazdasági Osztály 

 

A határozatról értesül: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr Balogh Pál jegyző 

Dr. Vörös Mária aljegyző 

Intézményvezetők 

Valamennyi osztályvezető 

 

- - - 

 

14./ Napirendi pont tárgya: Városházásban lévő díszterem bérleti díjának jóváhagyása 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

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: 
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345/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Városházán lévő díszterem bérleti díjának jóváhagyásáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében 

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

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

határozatot hozza:  

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városházában lévő díszterem 

bérleti díját 2013. január 1-től kezdődően: 11.400 Ft. + áfa összegben állapítja 

meg. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 364/2011. (XI.24.) számú 

határozatát hatályon kívül helyezi 2012. december 31. napjával.  

 

Határidő: folyamatos 

Végrehajtásban közreműködik:  

Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

 

- - - 

 

15./ 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.  

 

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: 

 

346/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 

A Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeinek jóváhagyásáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében 
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eljárva, figyelembe véve Abony Város vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás egyes 

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

határozatot hozza:  

 

3. A Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeit 2013. január 01. napjától az 

alábbiakban határozza meg:  

 

 Ft/óra 

 Sportrendezvények 

teremdíja: 

6 240 

 Egyéb (nem sport) 

rendezvények:  

10 400 

 Műfüves pálya: 6 240 

 Sportpálya 6 240 

 

  Az árak az Áfa-t tartalmazzák! 

 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyez a 

366/2011. (XI.24.) számú határozatát 2012. december 31. napjával. 

 

Határidő: folyamatos 

Végrehajtásban közreműködik:  

Városi Sportcsarnok 

Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

 

- - - 

 

16./ 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.   

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról.                               

 

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

az előterjesztést és a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadta, és a következő rendeletet 

alkotta: 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2012. (XII…..) 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.§ 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek eltérő használatáról szóló 

27/2003. (XII.17.) önkormányzati rendeletének 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú 

melléklete lép. 

  

 

2.§ 

 

E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i ülésén. 

 

 

 

        …….……….………………….                                   ……………….……..……….. 

          Romhányiné Dr. Balogh Edit                        dr. Balogh Pál  

            polgármester                     jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2012. december …. 

 

 

                                             ………………………………. 

    dr. Balogh Pál 

 jegyző 

 

 

 

A rendelet melléklete ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi! 

 

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

2013. évi díjtételeinek és óradíjainak meghatározása 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

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: 

 

347/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Az Abokom Nonprofit Kft. gépjárművei, munkagépei 2013. évi díjtételeinek és 

óradíjainak meghatározásáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza:  

 

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

Kft. használatában lévő gépjárművek, munkagépek óradíjai, szolgáltatási 

díjai 2013. január 01-től a következőek:  

 

Megnevezés 2013. évre javasolt díjak 

IOB-712 Kia HEH-329 

gépkocsi vidékre 

150,- Ft/km 

IOB-712 Kia HEH-329 

gépkocsi helyben 

2.400,- Ft/üzemóra 

CLZ-359 billenő platós IFA 

helyben 

4.400,- Ft/üzemóra 

MTZ + pótkocsi 4.200,- Ft/üzemóra 

MTZ + szárzúzó 5.200,- Ft/üzemóra 

Homlokrakodó gép 8.000,- Ft/üzemóra 

Szakmunkások óradíja 2.000,- Ft/óra 

Segédmunkások óradíja 1.000,- Ft/óra 

Színpad állítás és bontás 15.000,- Ft/óra 

Hangos hirdetés 2.600,- Ft/óra 

WOMA 12.000,- Ft/óra 

 

A szolgáltatási díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 

Határidő: 2012. december 31. 

Végrehajtásban közreműködik:  

Abokom Nonprofit Kft. 
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Határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Abokom Nonprofit Kft. 

 

- - - 

 

18./ 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.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról.                               

 

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

az előterjesztést és a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadta, és a következő rendelet alkotta: 

 

Abony Város Önkormányzat  

36/2012. (XII. ...) 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 az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1), Magyarország helyi 

önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, valamint a lakások és helyiségek 

bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról rendelkező 1993. évi 

LXXVIII. törvény 3. § bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el 

 

3. § 

 

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

 

4. § 

 

E rendelet 2013. január 01-jén lép hatályba. 
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Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott 

ülésén 

 

 

 

 Romhányiné dr. Balogh Edit     dr. Balogh Pál 

  polgármester             jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2012. november 30. 

 

         dr. Balogh Pál 

                jegyző 

 

 

1. melléklet 

  36/2012. (XII. …) önkormányzati rendelethez 

 

 

1. melléklet a 17/2007. (IV.26.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A lakbér mértéke 2013. 01. 01-től 

 

 

 

Komfort fokozat Ft/m²/hó 

Összkomfortos 645,- Ft/m
2
/hó 

Komfortos 525,- Ft/m
2
/hó 

Félkomfortos 235,- Ft/m
2
/hó 

Komfort nélküli 145,- Ft/m
2
/hó 

 

Ismertette a határozati javaslatot. 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakbérek mértékét 4 %-kal 

emeli, a díjak összegének 100 Ft-ra történő kerekítésével a kerekítés szabályai 

szerint. 

 

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

elfogadásáról.                               

 

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

az elhangzott határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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348/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban 

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

önkormányzati rendeletben foglalt díjak megállapításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe 

véve Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és 

működési szabályáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendeletében foglaltakat, az alábbi 

határozatot hozza:  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakbérek mértékét 4 %-kal 

emeli, a díjak összegének 100 Ft-ra történő kerekítésével a kerekítés szabályai 

szerint. 

 

Határidő: 2013. január 01 napjától - 2013. 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. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztály 

 lakások bérlői 

 

- - - 

 

19./ Napirendi pont tárgya: Nem lakáscélú helyiségek 2013. évi bérleti díjának 

megállapítása 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

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: 
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349/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Nem lakás célú helyiségek 2013. évi bérleti díjának megállapítása 

 

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.) számú 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 2013. január 01-től 2013. december 31-ig évi minimális bérleti 

díját a határozat 1. sz. melléklete szerinti bruttó összegben határozza meg. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő–testületének 369/2011. (XI. 24.) számú 

határozatát hatályon kívül helyezi 2012. december 31. napjával.  

 

Határidő: 2013. január 01 napjától - 2013. 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. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztály 

 nem lakás célú helyiségek bérlői 

 

- - - 

 

20./ Napirendi pont tárgya: Az Abony Városi Termálfürdő 2013. évi díjainak 

megállapítása 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

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: 
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350/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozati javaslata  

az Abony Városi Termálfürdő 2013. évi díjainak megállapításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Városi Termálfürdő díjait 

2012. január 01-től az alábbiakban határozza meg: 

 

Napijegy 2013. év 

Gyermek (3-6 év)  550,- Ft 

diák, nyugdíjas 770,- Ft 

felnőtt 1.155,- Ft 

családi napijegy (2 felnőtt, 2 gyermek) 3.685,- Ft 

minden további gyermek 440,- Ft 

 

 

Napi jegy 16:00 óra után 30 % kedvezmény 2013. év 

gyermek (3-6 év) 385,- Ft 

diák, nyugdíjas 550,- Ft 

felnőtt 825,- Ft 

családi napijegy (2 felnőtt, 2 gyermek) 2.350,- Ft 

minden további gyermek 275,- Ft 

 

 

Heti Bérlet 2013. év 

gyermek, diák, nyugdíjas 3.960,- Ft 

felnőtt 6.050,- Ft 

 

 

Havi bérlet 2013. év 

gyermek, diák, nyugdíjas 13.750,- Ft 

felnőtt 19.580,- Ft 

 

 

Fürdőbérlet egész nyárra 2013. év 

gyermek, diák, nyugdíjas 34.980,- Ft 

felnőtt 52.800,- Ft 

 

 

 

10 napra szóló bérlet 2013. év 

gyermek, diák, nyugdíjas 5.445,- Ft 
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felnőtt 8.800,- Ft 

 

 

30 napra szóló bérlet 2013. év 

gyermek, diák, nyugdíjas 19.800,- Ft 

felnőtt 24.640,- Ft 

úszó bérlet (6-8 óra vagy 18-20 óra) 7.150,- Ft 

 

 

Egyéb Díjak 2013. év 

Kabinjegy/nap 770,- Ft 

Kabin havi bérlet/ 30nap 7.590,- Ft 

Kabinbérlet (bungalow) 10.670,- Ft/m² 

Gépjármű parkolás/nap 1.089,- Ft 

Kísérő jegy 440,- Ft  

Rendezvény jegy 880,- Ft  

Napozóágy  330,- Ft  

Szauna jegy (csak szauna) 800,- Ft/fő  

Fürdőjegy szaunával 1.650,- Ft/fő  

Gépkocsi parkoló bérlet egész szezonra 20.000,- Ft  

 

A fenti díjak az Áfa-t tartalmazzák. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete iskolai tanóra keretében a diákoknak 

a belépő jegyet 200,- Ft-ban határozza meg. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete lehetőséget biztosít az egyesületek 

számára 30 napos úszóbérletet megvásárlására. 

 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő–testületének 358/2011. (XI.29.) számú 

Képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi 2012. december 31 napjával. 

 

Határidő:  2013. január 01-től 2013. 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. Balogh Pál jegyző 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Valamennyi Osztály 

 Abokom Nonprofit Kft. 

 

- - - 
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21./ Napirendi pont tárgya: Mezőgazdasági haszonbérleti valamint a Piac-terület 

bérleti, valamint a vásártér bérleti díjak megállapítása 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

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: 

 

351/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 

2013. évi mezőgazdasági haszonbérleti valamint a Piac-terület bérleti, valamint a 

vásártér bérleti díjak megállapításáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 

álló, szántó és legelő területek éves haszonbérleti díját a 2013. január 01. napján 

hatályban lévő szerződések tekintetében minimálisan 

szántó tekintetében bruttó 2,4  Ft /m²/év, 

legelő tekintetében bruttó 1,5 Ft / m²/év 

összegben határozza meg. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 

álló, Piactér területén lévő területbérletek bérleti díját minimálisan 1.160,-  Ft/m²/hó 

+ Áfa összegben határozza meg. 

 

3. Abony város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 

lévő Abony, 0161/1 és 0163 helyrajzi számú „vásártér” megjelölésű ingatlanok 

bérleti díját 10.850,- Ft + Áfa/nap összegben állapítja meg. 

 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a mezőgazdasági 

haszonbérleti, valamint a Piac terület bérleti díjairól szóló 368/2011. (XI.24.) 

számú Képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi 2012. december 31 

napjával.  

 

5. A jelen határozat 1-3. pontjaiban meghatározott díjakat 2013. január 01. napjától 

kell alkalmazni. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit  
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Végrehajtásban közreműködik:  

Településfejlesztési Osztály 

Gazdasági Osztály 

Értesülnek: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztály 

Haszonbérlők 

Piacterület bérlők 

 

- - - 

 

22./ Napirendi pont tárgya: A KEOP-2012-5.5.0/C Épületenergetikai fejlesztések című 

pályázaton való részvételhez szükséges intézkedések 

megtétele 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Dr. Abonyi Viktor képviselő az ülésterembe bejött, így a jelenlévő képviselők száma 11 fő. 

 

Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő az ülésterembe bejött, így a jelenlévő képviselők 

száma 12 fő. 

 

Ismertette a határozati javaslatot. 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 315/2012. (X.25.) sz. határozatát 

hatályon kívül helyezi. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2012-5.5.0/A 

Épületenergetikai fejlesztések című pályázat keretében a Polgármesteri Hivatal 

energia korszerűsítésére vonatkozóan az Energetikai igény/veszteség feltáró 

vizsgálat és a pályázat, valamint a pályázattal kapcsolatos feladatok ellátásával az 

Abonyi Városfejlesztő Kft.-t bízza meg.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról.                               

 

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

az elhangzott határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

352/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat  

A KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton való 

részvételhez szükséges intézkedések megtételéről 
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Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 315/2012. (X.25.) sz. határozatát 

hatályon kívül helyezi. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2012-5.5.0/A 

Épületenergetikai fejlesztések című pályázat keretében a Polgármesteri Hivatal 

energia korszerűsítésére vonatkozóan az Energetikai igény/veszteség feltáró 

vizsgálat és a pályázat, valamint a pályázattal kapcsolatos feladatok ellátásával az 

Abonyi Városfejlesztő Kft.-t bízza meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

 Ajánlattevők 

 

- - - 

 

23./ Napirendi pont tárgya: Intézmények Alapító Okiratainak módosítása 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.   

 

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: 

 

354/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat   

Intézmények Alapító Okiratainak módosításról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelembe 

véve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a nevelési, oktatási 
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intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI 

rendelet 123. § (1) bekezdésében foglaltakat, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. a)    A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító 

Okiratát a 1. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja. 

 b)   A Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratát a 2. sz. melléklet 

szerinti tartalommal adja ki. 

 

2.    a)    A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény Alapító Okiratát a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja. 

b)    A Gyulai Gaál Miklós Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratát 

a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal adja ki. 

 

3.     a)  A Somogyi Imre Általános Iskola Alapító Okiratát az 5. sz. melléklet szerinti 

tartalommal módosítja. 

       b)    A Somogyi Imre Általános Iskola Alapító Okiratát a 6. sz. melléklet szerinti 

tartalommal adja ki. 

 

4.   a)   A Gyöngyszemek Óvodája Alapító Okiratát a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal 

módosítja. 

        b)     A Gyöngyszemek Óvodája Alapító Okiratát a 8. sz. melléklet szerinti 

tartalommal adja ki. 

 

5.      a)    A Pingvines Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a 9. sz. melléklet szerinti 

tartalommal módosítja. 

        b)    A Pingvines Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a 10. sz. melléklet szerinti 

tartalommal adja ki. 

 

6. a)   A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a 11. sz. melléklet szerinti 

tartalommal módosítja. 

         b)   A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a 12. sz. melléklet szerinti 

tartalommal adja ki. 

 

7.      a)   A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okiratát a 13. sz. 

melléklet szerinti tartalommal módosítja. 

         b)   A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okiratát a 14. sz. 

melléklet szerinti tartalommal adja ki. 

 

8.    a)  A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény Alapító Okiratát a 15. sz. melléklet szerinti tartalommal 

módosítja. 

        b)  A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény Alapító Okiratát a 16. sz. melléklet szerinti tartalommal 

adja ki. 

 

9.       Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az Alapító 

Okiratok módosításának, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratok 

aláírására, továbbá a változások törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetéséhez 

szükséges intézkedések megtételére.  
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Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:   
Jegyzői Titkárság 

Gazdasági Osztály 

A határozatról értesül:  

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

Dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Valamennyi Intézményvezető 

Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 

 

A határozat mellékletei ezen jegyzőkönyv mellékleteit képezik! 

 

- - - 

 

24./ Napirendi pont tárgya: A Pingvines Óvoda és Bölcsőde megüresedő álláshely 

betöltésére irányuló kérelmének elbírálása 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.   

 

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: 

 

355/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat  

a Pingvines Óvoda és Bölcsőde megüresedő álláshely betöltésére irányuló kérelmének 

elbírálásáról 

 

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

évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az 52/2012. (III.01.) sz. 

képviselőt-testületi határozatára az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pingvines Óvoda és Bölcsőde által 

benyújtott kérelemnek helyt ad, és engedélyezi az 1 fő nyugdíjba vonuló dajka 

álláshelyének betöltését. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:    
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Jegyzői Titkárság 

Gazdasági Osztály 

A határozatról értesül:  

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

Dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Pingvines Óvoda és Bölcsőde  

 

- - - 

 

25./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és 

szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

21/2007. (VI.29.) számú rendeletének módosítása 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

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 

37/2012. (XII. ...) önkormányzati rendelete 

Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendeletének módosításáról 

 

 

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

bekezdés a) és d) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 

és 18. § (1) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

(1) Az SZMSZ I. fejezete a következő 1/A. §-sal egészül ki: 

 

„Értelmező rendelkezések 

 

1/A. § 

 

1. Helyben szokásos mód: Abony Város Önkormányzat hirdetőtáblája valamint Abony 

Város Hivatalos Honlapján való megjelenítés 
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2. Igazolt hiányzás: a) önkormányzati érdekből való távollét 

       b) állampolgári kötelezettség teljesítése 

   c) különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan 

ok miatt indokolt távollét” 

 

2. § 

 

(1) Az SZMSZ 1. § (3) bekezdésében a „helyi kisebbségi önkormányzat testülete” szövegrész 

helyébe a „helyi nemzetiségi önkormányzat testülete” szöveg lép. 

 

(2) Az SZMSZ 3. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:  

 

„d) jegyző” 

 

(3) Az SZMSZ 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(2) Az alakuló ülést a polgármester vezeti.” 

 

(4) Az SZMSZ 6. § (3) (5) bekezdésében a „korelnök” szövegrész helyébe a „polgármester” 

szöveg lép. 

 

(5) Az SZMSZ 8. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„b) Zárt ülés rendelhet el: vagyonával való rendelkezés, az általa kiírt pályázat feltételeinek 

meghatározásakor és a pályázat elbírálásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket 

sértene.” 

 

(6) Az SZMSZ 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a jegyző, meghívása esetén az érintett, a 

szakértő, továbbá a jegyzőkönyvvezetők vehetnek rész. A nemzetiségi önkormányzat 

elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet 

részt zárt ülésen. 

 

(7) Az SZMSZ 8. § (6) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„e) a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét ellátó szerv vezetője részére” 

 

(8) Az SZMSZ 8. § (7) bekezdésében a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért 

felelős szerv vezetője” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi 

felügyeletét ellátó szerv vezetője” szöveg lép. 

 

(9) Az SZMSZ 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A képviselő-testület a polgármester, illetve bármely települési képviselő javaslata 

alapján az alakuló, de legkésőbb az alakuló ülést követő soron következő ülésén nyílt 

szavazással dönt a bizottsági elnöki tisztség betöltéséről.” 

 

(10) Az SZMSZ 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



 44 

 

„(4) A képviselő-testület az alakuló ülést követő soros testületi ülésen dönt a polgármester 

illetményéről, az alpolgármester, bizottsági elnökök, a települési képviselők, külső 

bizottsági tagok tiszteletdíjáról.” 

 

(11) Az SZMSZ 10. § (3) bekezdés e) pontjában a „kisebbségi önkormányzat” szövegrész 

helyébe a „nemzetiségi önkormányzat” szöveg lép. 

 

(12) Az SZMSZ 13. § (1) bekezdés e) pontjában a „helyi önkormányzatok törvényességi 

ellenőrzéséért felelős szerv vezetője” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok 

törvényességi felügyeletét ellátó szerv vezetője” szöveg lép. 

 

(13) Az SZMSZ 14. § (8) bekezdés e) pontjában a „helyi kisebbségi önkormányzat elnökét” 

szövegrész helyébe a „helyi nemzetiségi önkormányzat elnökét” szöveg lép. 

 

(14) Az SZMSZ 14. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(11) A (8) bekezdés e) – h) pontban meghatározott meghívottak részére a meghívó 

elektronikus úton is kézbesíthető.” 

 

(15) Az SZMSZ 16. §-a a következő (20) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(20) A napirend előtti felszólalások során a képviselő-testület tagjai egy alkalommal 

legfeljebb 5 perc időtartamban tehetik meg hozzászólásukat. Az idő túllépése miatt 

a polgármester megvonhatja a szót a képviselőtől.” 

 

(16) Az SZMSZ 20. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„c) önkormányzati társulás létrehozásához, megszüntetéséhez, abból történő kiváláshoz, a 

társulási megállapodás módosításához, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való 

csatlakozáshoz, abból való kiváláshoz”  

 

(17) Az SZMSZ 20. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„d) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi 

önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz, abból történő kiváláshoz” 

 

(18) Az SZMSZ II. fejezete a következő 22/A. §-sal egészül ki: 

 

 „22/A. § 

(1) Amennyiben a képviselő-testületi tag a havonta, munkaterv szerint tartott ülésekre 

 vonatkozóan a testületi döntések meghozatalának legalább 50 %-ában nem vesz részt – 

 ide nem értve az igazolt távolléteket –, a következő két hónapban a képviselői 

 minőségében megillető tiszteletdíjának 75 - 75 %-a illeti meg.   

(2) A hiányzás jellegének igazolt vagy igazolatlan minősítése a polgármester feladata.” 

 

(19) Az SZMZ 23. § (1) bekezdésében az „Ötv-ben” szövegrész helyébe a „Mötv-ben” szöveg 

lép. 

 

(20) Az SZMSZ 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„Az önkormányzati rendeleteket a helyben szokásos módon kell kihirdetni.” 

 

(21) Az SZMSZ 28. § (2) bekezdésében a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért 

felelős szervnek” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét 

ellátó szervnek” szöveg lép. 

 

(22) Az SZMSZ 29. § (1) bekezdésében az „Alkotmány” szövegrész helyébe az „Alaptörvény” 

szöveg lép. 

 

(23) Az SZMSZ 30. § (4) bekezdésében a helyi kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe 

a „helyi nemzetiségi önkormányzat” szöveg lép. 

 

(24) Az SZMSZ V. fejezet címe helyébe a következő cím lép: 

 

„A települési képviselő” 

 

(25) Az SZMSZ 36. § (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A bizottságot a képviselő-testület határozatára, a bizottsági tagok egyharmadának 

indítványára, vagy más bizottság határozatában foglalt indítványra a megjelölt határidőre 

össze kell hívni. A polgármester indítványára történő összehívás esetén a bizottságot az 

indítvány kézhezvételétől számított nyolc napon belüli időpontra kell összehívni.”  

 

(26) Az SZMSZ VI. fejezet a következő 36/A. §-sal egészül ki: 

 

„36/A. § 

(1) Amennyiben a bizottsági tag a havonta, munkaterv szerint tartott ülésekre 

vonatkozóan a bizottsági döntések meghozatalának legalább 50 %-ában nem vesz részt 

– ide nem értve az igazolt távolléteket –, a következő két hónapban a bizottsági 

tagságával összefüggő tiszteletdíjának 75 - 75 %-a illeti meg.   

(2) Az (1) pontban foglaltak a külsős bizottsági tagokra is érvényesek. 

(3) A bizottsági elnök köteles írásban jelenteni a képviselő-testületnek, amennyiben a 

bizottságának bármely tagja a megelőző 3 hónapban a bizottsági döntéshozatalok 70 

%-ában nem vett rész. 

(4) A hiányzás jellegének igazolt vagy igazolatlan minősítése a polgármester feladata.” 

 

(27) Az SZMSZ 40. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A polgármester – pályázat alapján határozatlan időre – a jogszabályban megállapított 

képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevet ki.” 

 

(28) Az SZMSZ 41. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A polgármester a jegyző javaslatára aljegyzőt nevez ki a jegyző helyettesítésére, a 

jegyző által meghatározott feladatok ellátására. A kinevezés határozatlan időre szól.” 

 

(29) Az SZMSZ 43. § (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(6) A polgármester és az alpolgármester minden hétfőn 15 – 18 óráig fogadónapot tart.” 
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(30) Az SZMSZ X. fejezet címében a „helyi kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a 

„helyi nemzetiségi önkormányzat” szöveg lép. 

 

(31) Az SZMSZ 44. § (1) bekezdésében a „kisebbségi jogok” szövegrész helyébe a 

„nemzetiségi jogok”, a „Helyi Kisebbségi Önkormányzat” szövegrész helyébe a „Helyi 

Nemzetiségi Önkormányzat” szöveg lép. 

 

(32) Az SZMSZ 44. § (2) bekezdésében a „helyi kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe 

a „helyi nemzetiségi önkormányzat”, az „Abonyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat” 

szövegrész helyébe az „Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat” szöveg lép. 

 

(33) Az SZMSZ 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetését határozatban állapítja meg. ” 

 

(34) Az SZMSZ 44. § (4) – (5) bekezdésében a „Cigány Kisebbségi Önkormányzat” szövegrész 

helyébe a „Roma Nemzetiségi Önkormányzat” szöveg. 

 

(35) Az SZMSZ a 44. § (6) – (8) bekezdésében a „kisebbségi önkormányzat” szövegrész 

helyébe a „nemzetiségi önkormányzat” szöveg lép. 

 

(36) Az SZMSZ 6. mellékletének 2. pontja helyébe a következő pont lép: 

 

„A hivatal feladatait az alábbi osztályi szintű szervezeti tagozódásban látja el. A szervezeti 

tagozódás szempontjából a titkárság az osztállyal esik egy tekintet alá.  

 

Titkárság 

Településfejlesztési Osztály 

Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

Gazdasági Osztály” 

 

3. § 

 

(1) Az SZMSZ 1. melléklet 1.6.1.3. pontjában a „jóváhagyja” szövegrész helyébe az 

„ellenőrzi” szöveg lép. 

 

(2) Az SZMSZ 1. melléklet 1.6.1. pontja a következő 1.6.1.6. ponttal egészül ki: 

 

„1.6.1.6. Dönt a bölcsőde nyári nyitva tartási rendjéről.” 

 

(3) Az SZMSZ 1. melléklet 1.9. pontja a következő 1.9.6. ponttal egészül ki: 

 

„1.9.6. Vásártért bérbeadására vonatkozó tulajdonosi döntés meghozatala” 

 

(4) Az SZMSZ 4. melléklet 1.2.11. pontja helyébe a következő pont lép: 

 

„1.2.11. a Pénzügyi Bizottsággal együtt ellenőrzi a nevelési, oktatási intézmények nevelési, 

illetve pedagógiai programját” 

 

(5) Az SZMSZ 4. melléklet 2.2.12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„2.2.12. az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottsággal együtt ellenőrzi a nevelési, oktatási 

intézmények nevelési, illetve pedagógiai programját” 

 

(6) Az SZMSZ 7. mellékletének helyébe az e rendelet 1. melléklete lép. 

 

(7) Az SZMSZ 10. mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

2. § 

 

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő első napon lép 

hatályba. 

 

(2) Az 2. § (2) – (6), (16) – (17), (25), (27) – (28), (36) bekezdései 2013. január 1-jén lépnek 

hatályba. 

 

(3) Hatályát veszti az SZMSZ 25. § (2) bekezdés e) pontja, 32. §-a. 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i ülésén. 

 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                                          Dr. Balogh Pál 

            polgármester                                                                              jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2012. november …. 

  Dr. Balogh Pál 

                                                                                                                jegyző 

 

A rendelet mellékletei ezen jegyzőkönyv mellékleteit képezik! 

 

- - - 

 

26./ Napirendi pont tárgya: A Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítésére 

és a hírmagazin készítésére kötött támogatási szerződés 

megkötése 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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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: 

 

356/2012. (XI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítésére és hírmagazin készítésére 

támogatási szerződés meghosszabbításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület a testületi ülések kábeltelevíziós közvetítését és 

hírmagazin készítését a Trió Média Jászerény Kft- televíziós társasággal 

megkötött támogatási szerződés útján változatlan feltételek mellett biztosítja, 

amennyiben a 2013. évi költségvetés erre fedezetet nyújt. 

2. A képviselő-testület kéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2013. évi 

költségvetési rendeletben a támogatás összegét tervezze meg, amennyiben erre 

lehetőség van.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: 

Gazdasági Osztály 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné 

dr. Balogh Edit polgármestert a Trió-Média Jászberény Kft-vel a határozat 

mellékletét képező támogatási szerződés megkötésére, amennyiben a 2013. évi 

költségvetésben biztosított a fedezet. 

 

Határidő: 2013. december 31. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Jegyzői Titkárság 

Gazdasági Osztály 

A határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi osztályvezető 

Trió Média Jászberény Kft. 

 

A határozat melléklete ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi! 

 

- - - 
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27./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi 

munkatervének elfogadása 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Ismertette a módosító javaslatokat. 

 

2013. április 25. 

 

5. Beszámoló a járási hivatallal történt átadás-átvétel tapasztalatairól 

Előadó: Jegyző  

Előkészítésért felelős: Hatósági és Szociális Ügyek Osztály 

Megtárgyalja: Valamennyi Bizottság 

 

2013. június 27.  

 

4. Tájékoztató az intézmények működtetéséről 

Előadó: Polgármester 

Előkészítésért felelős: Titkárság 

Megtárgyalja: Valamennyi Bizottság 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról.                               

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 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 12 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: 

 

357/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. 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 2013. évi 

munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
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Határidő: 2013. 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. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Képviselő-testület tagjai 

Valamennyi Bizottság 

Dr. Czira Szabolcs országgyűlési képviselő 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Önkormányzati intézmények vezetői 

Helyi Társadalmi Szervezetek vezetői 

Valamennyi Osztályvezető 

ABOKOM Nonprofit Kft. 

Abonyi Városfejlesztő Kft. 

 

A határozat melléklete ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi! 

 

- - - 

 

28./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a volt Kostyán kúria (Abony, Vasút út 15.) 

tervezett részleges tető felújítási és veszély elhárítási 

munkáira és a Márton kúria (Abony, Kálvin u. 9.) veszély 

elhárítási és részleges állagmegóvási munkákra vonatkozó 

építési engedélyezési terv elkészítésére tervező megbízása 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és Bedekovich Éva 

megbízásának elfogadásáról.                               

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett az 

előterjesztést és Bedekovich Éva megbízását elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

358/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat  

a Volt Kostyán kúria (Abony, Vasút út 15.) tervezett részleges tető felújítási és veszély 

elhárítási munkáira és a Márton kúria (Abony, Kálvin u. 9.) veszély elhárítási és 

részleges állagmegóvási munkákra vonatkozó építési engedélyezési terv elkészítésére 

tervező megbízásáról 
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Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § -ában bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Bedekovich Éva 

építész tervezőt, a Volt Kostyán kúria (Abony, Vasút út 15.) tervezett 

részleges tető felújítási és veszély elhárítási munkáira vonatkozó építési 

engedélyezési terv elkészítésére. Abony Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a megbízási díj összeg 280.000.- Ft.+ 27 % ÁFA, fedezetét a 

Kéttorony Kötvény kamat nyereség terhére biztosítja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Bedekovich Éva 

építész tervezőt, a Márton kúria (Abony, Kálvin út 9.) műemlék 

épületének részleges tető felújítási és veszély elhárítási, valamint az 

ideiglenes külső állagmegóvási munkára vonatkozó előkészítő 

munkarészek és az építési engedélyezési terv elkészítésére. Abony Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a megbízási díj összeg 680 000.- Ft.+ 27 

% ÁFA, fedezetét a Kéttorony Kötvény kamat nyereség terhére biztosítja. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné 

dr. Balogh Edit polgármestert a határozatnak megfelelő tervezői szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: 2012. december 05. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásában közreműködik: 

Településfejlesztési Osztály 

Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Árajánlat adók    

 

- - - 

 

29./ Napirendi pont tárgya: Közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó általános 

feladatok folyamatos ellátására cég megbízása 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a Kár-Mentor Bt. 

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

az előterjesztést és a Kár-Mentor Bt. megbízását egyhangúlag elfogadta. 

 

359/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat. 

Közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó általános feladatok folyamatos ellátására 

cég megbízásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Képviselő-testülete az Abony Város Önkormányzatának közbeszerzési 

tevékenységéhez kapcsolódó általános feladatok folyamatos ellátásával a , Kár-Mentor 

Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-t   bízza meg 2013.01.01-től-2014.12.31-ig terjedő 

időszakra. 

 

2. A megbízási díj 40.000- Ft + ÁFA , melyet Abony Város Önkormányzat 2013. évi 

költségvetésének szakmai szolgáltatások során tervezni kell. 

 

3. Abony Város Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit 

polgármestert a határozat mellékletét képező megbízási szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2012. december 31.  

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Településfejlesztési Osztály 

Értesül:   
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

Dr. Vörös Mária aljegyző 

Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

Településfejlesztési Osztály 

Ajánlatadók 

 

A határozat melléklete ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi! 

 

- - - 

 

30./ Napirendi pont tárgya: Értékbecslői feladatok ellátására cég megbízása 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a Tisza-Inköz 

Ingatlanközvetítő és Vagyonértékelő Kft. megbízásának elfogadásáról 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

az előterjesztést és a Tisza-Inköz Ingatlanközvetítő és Vagyonértékelő Kft. megbízását 

egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

360/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 

az értékbecslői feladatok ellátásáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testülete megbízza a TISZA-INKÖZ Ingatlanközvetítő és 

Vagyonértékelő Kft.-t az Abony Város Önkormányzata által 2013. és 2014. évben 

felmerülő független értékbecslői feladatok ellátásával az ajánlatában megadott 

egységárakon. 

 

2. A Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozat mellékletét képező keretszerződés aláírására. 

 

 Határidő:  2012. december 31. 

 Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 A végrehajtásban közreműködik:  

  Településfejlesztési Osztály 

 

3. A Képviselő-testület felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jelen kötelezettségvállalás 

fedezetét a 2013. és a 2014. évi költségvetési rendelet tervezetében tervezze meg. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Gazdasági Osztály 

Értesül:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Településfejlesztési Osztály 

 Tisza-Inköz Ingatlanközvetítő és Vagyonértékelő Kft. 

 Móricz Lajos Korlátolt Felelősségű Egyéni Cég 

 

- - - 

 

31./ Napirendi pont tárgya: Földmérési feladatok ellátására cég megbízása 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.   

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a Kishold Földmérő 

Betéti Társaság megbízásának elfogadásáról.                               

 

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

az előterjesztést és a Kishold Földmérő Betéti Társaságot megbízását egyhangúlag elfogadta, és 

a következő határozatot hozta: 

 

361/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a földmérési feladatok ellátásáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testülete megbízza a Kishold Földmérő Betéti Társaságot az Abony Város 

Önkormányzata által 2013. és 2014. évben felmerülő független fölmérési feladatok 

ellátásával az ajánlatában megadott egységárakon. 

 

2. A Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozat mellékletét képező vállalkozási keretszerződés aláírására. 

 

Határidő:  2012. december 31. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Településfejlesztési Osztály 

 

3. A Képviselő-testület felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jelen kötelezettségvállalás 

fedezetét a 2013. és a 2014. évi költségvetési rendelet tervezetében tervezze meg. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Gazdasági Osztály 

Értesül:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Kishold Földmérő Bt.  

 Tölgyesi Levente 

 

- - - 

 

32./ Napirendi pont tárgya: A városban felmerülő közvilágítási problémákkal 

kapcsolatos intézkedések megtétele 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Ismertette a módosító javaslatot. 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy fedezet 

hiányában a 2012. évben nem valósulnak meg az alábbi közvilágítási fejlesztési igények, 

de a 2013. évi költségvetésben tervezni szükséges. 

 

Cím megnevezése Munka megnevezése 

Kisfaludy utca 54. szám előtti oszlopra 1 db lámpatest felszerelése  

nettó 80.000,-Ft 

Függetlenség út 12. 1 db lámpatest felszerelése 

nettó 80.000,-Ft 

Belsőerdő dűlő végétől Kerektó dűlőn a 4-

es főútig 

hálózatbővítés 

nettó 7.553.176,-Ft 

Szeretet út 2. és 6. 2 db lámpatest felszerelése                       

nettó 160.000,-Ft 

Vasút út 2. – Nagykőrös út sarka hálózatbővítés vagy világítás megoldása  

nettó 1.235.144,-Ft 

Könyök utca 6. és 24. előtt  2 db lámpatest felszerelése 

nettó 160.000,-Ft 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról.                               

 

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

az elhangzott módosító javaslatot elfogadta. 

 

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

elfogadásáról, az elhangzott módosító javaslattal együtt.                               

 

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

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

a következő határozatot hozta: 

 

362/2012. (XI. 29.) számú Képviselő testületi határozat  

A városban felmerülő közvilágítási problémákkal kapcsolatos intézkedések megtételére 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

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

alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő testülete az alábbi közvilágítási problémák 

kivitelezését rendeli meg a legkedvezőbb ajánlatot tevő EH-SZER Energetikai és 

Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft.-től  
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Cím megnevezése Munka megnevezése Nettó díja

Hóvirág u. 4. szám 2 db lámpatest felszerlése 160 000 Ft

Kosztolányi Dezső utca elején 1 db lámpatest felszerlése 80 000 Ft

Batthyány utca 53. szám előtti oszlopra 1 db lámpatest felszerelése 80 000 Ft

Kodály Zoltán út végén 1 db lámpatest felszerlése 80 000 Ft

Juhász Gyula u. 1. 1 db lámpatest felszerlése 80 000 Ft

Bartók Béla út 25/a 1 db lámpatest felszerlése 80 000 Ft

Csiky G. u. és Csiky lapos torkolatánál 1 db lámpatest felszerlése 80 000 Ft

Mátyás király u. 18. 1 db lámpatest felszerlése 80 000 Ft

Nagykőrösi út és a Mátyás király út találkozásánál 1 db lámpatest felszerlése (70 W) 88 000 Ft

Szapáry út 18/A és 49/A. 2 db lámpatest felszerlése 160 000 Ft

Tamási Áron u. és Juhász Gyula u. sarkánál 1 db lámpatest felszerlése 80 000 Ft

Szeretet út 2. és 6. 2 db lámpatest felszerlése 160 000 Ft

Hársfa út 1. szám előtt 1 db lámpatest felszerelése 80 000 Ft

Jókai út konzervgyár területe mellett
közvilágítás megoldása 3 db lámpatest 

felszerelésével
240 000 Ft

Temető dűlőn pálinkafőzőig
hálózatbővítés (2 db oszlop és 2 db 

lámpatest)
795 176 Ft

Összesen:
2 323 176 Ft

Közvilágítás fejlesztési igényeknek megfelelő árajánlat

 
melynek költsége 2.323.176,-Ft + ÁFA. 

 

A fenti megjelölt közvilágítási munkák kivitelezésének fedezete a 2012. évi 

költségvetésben a felhalmozási kiadások során biztosított. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh 

Edit polgármestert a határozatnak megfelelő szerződés aláírására az EH-SZER 

Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. –vel. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy fedezet 

hiányában a 2012. évben nem valósulnak meg az alábbi közvilágítási fejlesztési igények, 

de a 2013. évi költségvetésben tervezni szükséges. 

 

Cím megnevezése Munka megnevezése 

Kisfaludy utca 54. szám előtti oszlopra 1 db lámpatest felszerelése  

nettó 80.000,-Ft 

Függetlenség út 12. 1 db lámpatest felszerelése 

nettó 80.000,-Ft 

Belsőerdő dűlő végétől Kerektó dűlőn a 4-

es főútig 

hálózatbővítés 

nettó 7.553.176,-Ft 
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Szeretet út 2. és 6. 2 db lámpatest felszerelése                       

nettó 160.000,-Ft 

Vasút út 2. – Nagykőrös út sarka hálózatbővítés vagy világítás megoldása  

nettó 1.235.144,-Ft 

Könyök utca 6. és 24. előtt  2 db lámpatest felszerelése 

nettó 160.000,-Ft 

 

 

Határidő:  2012. december 07. 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

 Dr. Vörös Mária aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Árajánlatot tevők 

 

- - - 

 

33./ Napirendi pont tárgya: Az Abony Városi Polgárőrség kérelmének elbírálása az 

Abony, Vasút út 2. sz. alatti 23 m
2 

alapterületű helyiség 

használatára 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a „B verzió” 

elfogadásáról.                               

 

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

az előterjesztést és a „B verziót” elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

363/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Az Abonyi Polgárőrség kérelmének elbírálása az Abony, Vasút út 2. sz. alatti 23 m
2 

alapterületű helyiség használatáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve 

az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint 

elidegenítéséről szóló 14/2007. (IV. 12.) számú önkormányzati rendeletben foglaltakat az alábbi 

határozatot hozza: 
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1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az önkormányzat 

tulajdonát képező Abony, Vasút út 2. szám alatti 23 m² alapterületű üzlethelyiség 

elsődlegesen Nemzeti Dohánybolt céljára történő bérbeadására vonatkozóan. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a határozat 1. számú 

mellékletét képező pályázati felhívás, pályázati kiírás és a bérleti szerződés tervezet 

tartalmával, valamint felhatalmazza Romhányi dr. Balogh Edit polgármestert a pályázati 

felhívás közzétételére, a pályázati kiírás rendelkezésre bocsátására.  

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony, Vasút út 2. szám alatti 23 m² 
alapterületű nem lakás célú helyiséget térítésmentesen használatba adja az Abony Városi 

Polgárőrség részére az együttműködési megállapodás megszűnéséig, de legkésőbb 2013. 

március 31. napjáig. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyiség 

használatával kapcsolatban felmerülő közüzemi költség (elektromos áram, telefon 

alapdíj) megfizetését vállalja, melynek fedezetét Abony Város Önkormányzat 2013. évi 

költségvetésének terhére biztosítja.   

 

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

Edit polgármestert a Polgárőrség helyiség használatára vonatkozó a határozat 2. számú 

mellékletét képező megállapodás aláírására.  

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

 

5.  A Képviselő-testület felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jelen kötelezettségvállalás 

fedezetét a 2013. évi költségvetési rendelet tervezetében tervezze meg. 

 

Határidő: értelem szerint. 

Felelős:  dr. Balogh Pál jegyzőt 

A végrehajtásban közreműködik:  

Gazdasági Osztály 

 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Abony Városi Polgárőrség 

 

A határozat melléklete ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi! 

 

- - - 
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34./ Napirendi pont tárgya: Az Innoven Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem a 

KEOP-2012-5.5.0/C épületenergetikai fejlesztések című 

pályázati kiíráson való részvételre 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

 

Ismertette a módosító javaslatot. 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy a 2. pontban foglaltak külön 

megállapodás keretében történjenek megfogalmazásra. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Fekete Tibor Károly képviselő érintettség miatt nem szavazott! 

 

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

elfogadásáról.                               

 

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

elhangzott módosító javaslatot 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 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az 

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

következő határozatot hozta: 

 

364/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat  

Az Innoven Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a KEOP-2012-5.5.0/C 

épületenergetikai fejlesztések című pályázati kiíráson való részvételről  

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2012-5.5.0/C Épületenergetikai 

fejlesztések című pályázat keretében az Innoven Kft. részére tulajdonosi hozzájárulást 

ad: 

 

Abony, Kálvin út 9. (hrsz.3343) szám alatti főzőkonyha 

Abony, Tószegi út 58/A (hrsz. 3835) szám alatti főzőkonyha, valamint  

Abony, Kálvin út 9. szám alatti Központi Étkező épületenergetikai fejlesztéséhez 

és  fenntartásához. 

 

4. Abony Város Önkormányzata és az Innoven Kft. között 2009. október 26-án 

gyermekétkeztetési vállalkozási szerződés megszűnése, megszüntetése esetén pályázati 
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beruházás keretében megvalósult értéknövekedés maradványértékét az Innoven Kft. 

által vállalt önerő arányában téríti meg az önkormányzat. 

 

5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy a 2. pontban foglaltak külön 

megállapodás keretében történjenek megfogalmazásra. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

 Értesül: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

 Innoven Kft.  

 

- - - 

 

35./ Napirendi pont tárgya: Energia tanúsítvány elkészítéséhez kapcsolódó általános 

feladatok ellátására cég megbízása 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

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: 

 

365/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat. 

Energia tanúsítvány elkészítéshez kapcsolódó általános feladatok ellátására cég 

megbízásáról 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza: 

1. Képviselő-testülete megbízza ENERGOTRADE Vállalkozási és Szolgáltató Kft.-t  az 

Abony Város Önkormányzata által 2013. évben felmerülő független Energia tanúsítvány 

elkészítési feladatok ellátásával az ajánlatában megadott egységárakon. 

 



 61 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozat mellékletét képező keretszerződés aláírására.  

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős:Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Településfejlesztési Osztály 

 

3. A Képviselő-testület felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jelen kötelezettségvállalás 

fedezetét a 2013. évi költségvetési rendelet tervezetében tervezze meg. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 

A végrehajtásban közreműködik:  

Gazdasági Osztály 

Értesül:   
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

Településfejlesztési Osztály 

Ajánlatadók   

 

A határozat melléklete ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi! 

 

- - - 

 

36./ Napirendi pont tárgya: Abony Város közigazgatási területén mezei őrszolgálat 

létesítésével kapcsolatban megtett intézkedésekről és 

mezei őrszolgálat létesítése 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Dr. Abonyi Viktor képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 11 

fő. 

 

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 3 igen és 1 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett az 

előterjesztést és a határozati javaslatot nem fogadta el. 

 

- - - 
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37./ Napirendi pont tárgya: A Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség által kiadott Abony, Szivárvány Óvoda és 

Bölcsőde olajtartályainak tisztításával kapcsolatos 

kötelezés megtárgyalása 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

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 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az 

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

 

366/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 

A Közép – Tisza – Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott Abony, 

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde olajtartályainak tisztításával kapcsolatos kötelezés 

megtárgyalásáról 

 

 Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Felügyelőség 

által kiadott végzésben meghatározott Abony, Szivárvány Óvoda és Bölcsőde területén 

lévő 2 db fűtőolajos tartály tisztításával és a hozzá kapcsolódó talaj és talajvízminta 

vizsgálatok elvégzésével a Petronas Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bízza meg nettó 

1.651.900,- Ft+Áfa azaz bruttó 2.097.913.-díjért, melynek fedezetét a Kéttorony 

Kötvény kamat terhére átmenetileg biztosítja, azonban a 2013. évi költségvetésből ezt 

az összeget vissza kell tenni.  

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a határozat 

mellékletének és az árajánlat műszaki tartalmának megfelelő vállalkozási szerződés 

aláírására.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásában közreműködik: 

Településfejlesztési Osztály 

Határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 
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dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető  

Ajánlattevők 

 

- - - 

 

38./ Napirendi pont tárgya: Az Abony, Vasút úti vágásérett túlméretes nyárfák kivágása 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: javasolta, hogy vegyék le a napirendi pontot. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

napirendi pont levételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

367/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Napirendi pont levétele/Az Abony, Vasút úti vágásérett túlméretes nyárfák kivágásáról 

 

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

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a „Az Abony, Vasút úti vágásérett túlméretes 

nyárfák kivágásáról” című napirendi pontot a Képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi. 

 

- - -   

 

39./ Napirendi pont tárgya: Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások 

hasznosítása 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

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, 0 tartózkodás mellett 

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

hozta: 
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368/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások hasznosításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások 

bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló többször módosított 17/2007. (IV.26.) számú 

önkormányzati rendeletének 11. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az Abony, Kossuth tér 4. 

II/8. szám alatti 54 m² alapterületű komfortos, 1 előszoba, 1 konyha, 2 szoba, 1 fürdő, 1 

wc, 1 erkély, 1 tároló helyiségekből álló bérlakás nem szociális alapon történő 

bérbeadására.  

 

2. A Pályázati Felhívást és az adatlapot a határozat melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja és gondoskodik a rendelet szerinti megjelentetésről. 

 

Határidő:  2012. december 10. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési Osztály 

Értesülnek: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

  Parti Mihály alpolgármester 

  dr. Balogh Pál jegyző 

  dr. Vörös Mária aljegyző 

  Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

  Településfejlesztési Osztály 

 

A határozat melléklete ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi! 

 

- - - 

 

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

tiltott közösségellenes magatartásokról szóló 23/2012. 

(VI.29.) önk. rendelet hatályon kívül helyezése 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

helyezésének elfogadásáról. 

 

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

az előterjesztést és a rendelet hatályon kívül helyezését egyhangúlag elfogadta, és a következő 

rendeletet alkotta: 
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Abony Város Önkormányzat  

38/2012. (XII. ...) önkormányzati rendelete  

a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 2362012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

 

 

Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvény 10. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra, valamint az Alkotmánybíróság 38/2012. (XI. 

14.) számú határozatára az alábbi rendeletet alkotja: 

  

1. § 

 

Hatályát veszti az Abony Város Önkormányzat tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 

23/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete. 

 

2. § 

 

Ezen rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban 

lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 

 

Kelt: 2012. november 29. 

 

 

 

 Romhányiné dr. Balogh Edit            dr. Balogh Pál 

  polgármester             jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 2012.november 30. 

 

 

  dr. Balogh Pál 

         jegyző 

 

- - - 

 

41./ Napirendi pont tárgya: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Kovács László képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 10 fő. 

 

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

száma 9 fő. 
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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: 

 

369/2012. (XI. 29.) 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: 

 

 102/2010. (IV. 29.) Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós 

programjának megvalósítása KEOP – 1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú pályázathoz 

projektmenedzseri feladatok ellátása kapcsán cég megbízásáról 

 70/2011. (II. 15.) A KMOP-4.5.3-10-11 „Egyenlő esélyű hozzáférés a 

közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című pályázat benyújtásáról 

 42/2012. (II.23.) Az Abonyi Strandfürdő állapotáról szóló beszámoló elfogadása 

 188/2012. (VI. 05.) Tájékoztató a Közterület-felügyelet tevékenységét érintő jogszabályi 

változásokról és azok hatásairól, valamint a szükséges intézkedésekről 

 209/2012. (VI. 28.) Az Abony Város Önkormányzata tulajdonát képező egyes ingatlanok 

hasznosítása 

 230/2012. (VII. 12.) A TÁMOP-3.1.11-12/1 kódszámú Óvodafejlesztés című pályázati 

felhíváson való részvételre 

 248/2011. (VI. 30.) Tájékoztató a városban felmerülő közvilágítási problémákkal 

kapcsolatos intézkedések megtételéről  

 277/2012. (IX. 27.) A Balatonszárszói Ifjúsági Tábor 2013. évi üzemeltetéséről 

 281/2012. (IX. 27.) A 2012. évre tervezett további útfelújításokról 

 316/2012. (X. 25.) Az EKOP-3.1.3 Ágazati pályázat a Közép-magyarországi régióban 

megvalósítandó fejlesztésekre pályázat benyújtásáról 

 317/2012. (X. 25.) Fenntartói hozzájárulás a Somogyi Imre Általános Iskola TÁMOP-

3.1.4-12 kódszámú Innovatív iskolák fejlesztése című „ÖKO JAM: A környezettudatos 

nevelés megvalósulása minden szinten”című pályázatához 

 318/2012. (X. 25.) A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X.1.) VM rendelete alapján 

pályázat benyújtásáról 

 319/2012. (X. 25.) A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X.1.) VM rendelete alapján 

pályázat benyújtásáról 

 320/2012. (X. 25.) A Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződés felülvizsgálatára irányuló 

kérelmének megtárgyalásáról 

 324/2012. (X. 25.) Közintézmények állapotának felmérésére 

 Z-293/2012. (X. 25.) A „KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 kódszámú Abony Város Ivóvíz 

minőségjavító és ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái maradványérték felhasználása 
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miatti kivitelezési feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapításáról és műszaki ellenőr kiválasztásáról 

 Z-294/2012. (X. 25.) „KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén 

belül a „Piaccsarnok és fedett piactér kivitelezési munkálataira” műszaki ellenőri 

feladatok ellátásra” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról  

 Z-297/2012. (X. 25.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális 

alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálásáról 

 Z-298/2012. (X. 25.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális 

alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálásáról 

 Z-299/2012. (X. 25.) Az Abony, Kossuth tér 3. II/3. szám alatti 56 m
2
 alapterületű 

önkormányzati bérlakás önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélküli 

hosszabbítását rendeli el az alábbi határozat végrehajtására: 

 

 

 Z-300/2012. (X. 25.) Az Abony Város Önkormányzata tulajdonát képező egyes 

ingatlanok hasznosításáról 

 

 

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

alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 110/2012. (IV.12.) A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, 

állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson 

történő részvételi lehetőség  

Határidő: 2012. december 31. . 

 111/2012. (IV.12.) A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, 

állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson 

történő részvételi lehetőség 

Határidő: 2012. december 31.  

 121/2012. (IV.12.) A 2011. évben kihelyezésre került közlekedési táblákról szóló 

tájékoztató elfogadása 

Határidő: 2013. június 30.  

 280/2012. (IX. 27.) A Volán társaságok Abony, Kossuth téren kívüli parkolásának 

megoldásáról 

Határidő: 2012. december 31. 

 182/2012. (VI. 05.) A „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált település központ 

fejlesztése” című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretében 

megvalósuló I. Főtér Fesztivál programsorozat megtárgyalása 

Határidő: 2012. december 31.  

 306/2012. (X. 25.) A „Lehetőségeink Fő Tere” - Abony Város integrált településközpont 

fejlesztése c. KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú város rehabilitációs 

pályázathoz kapcsolódó közvetett támogatások helyi pályázati eljárására 

Határidő: 2012. december 31.  

 309/2012. (X. 25.) A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás jövőjéről a hatályba lépő 

jogszabályváltozások tükrében 

Határidő: 2013. június 30.  

 321/2012. (X. 25.) Az Abony, Szolnoki út 92. szám alatti 2964/4 hrsz-ú önkormányzati 

tulajdonú ingatlan elidegenítéséről 
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 Határidő: 2013. január 31. 

 Z-303/2012. (X. 25.) A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd 

hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések 

meghozataláról 

Határidő: 2013. január 31. 

 

A határozatról értesülnek: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

 

- - - 

 

K.m.f. 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit    Dr. Balogh Pál 

                       polgármester                    jegyző    

 

 

 

 


