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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-i nyílt üléséről. 

 

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

Tibor, Gulykáné Gál Erzsébet, Dr. Magyar Gábor Sándor, Kelemen Tibor János, Kovács László, Képviselő-testület 

tagjai 8 fő. 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Balogh Pál jegyző, dr. Vörös Mária aljegyző, Fodor János, Bankó 

Gábor Mikro-Voks kezelő, Bevíz Barbara jegyzőkönyvvezető.  

 

Meghívottként jelen volt: Nagy Andrea intézményvezető Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,  

 

Állampolgári megjelenés: 1 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 8 fővel határozatképes. 

 

 

- - - 

 

Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.  

 

Nyílt ülés:         Előadó: 

           

1. A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével   Romhányiné dr. Balogh Edit 

      összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz   Polgármester 

      kapcsolódó  létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz  

      kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek  

      megosztásáról szóló megállapodás elfogadása  

 

2. Az önkormányzati intézmények működtetésére az Abokom   Romhányiné dr. Balogh Edit 

 Nonprofit Kft-vel kötendő keretszerződés elfogadása   Polgármester   

                

3. A Szilágyi Erzsébet utca rehabilitációját követően a    Romhányiné dr. Balogh Edit 

Nagykőrösi út és Szilágyi Erzsébet utca tulajdonjogának   Polgármester 

rendezése 

 

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

című pályázaton való részvételhez a polgármesteri hivatal   Polgármester 

elektromos hálózatának korszerűsítéséhez tervező  

megbízása 

 

5. A Közép-magyarországi Régió szétválasztására,   Romhányiné dr. Balogh Edit 

illetve önálló Budapest és Pest megye régió    Polgármester 

létrehozására vonatkozó kezdeményezéshez való  

csatlakozásról   

   

 

6. Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének  Romhányiné dr. Balogh Edit 

 elbírálása          Polgármester 
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Zárt ülés: 

 

1. Ceglédi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének    Romhányiné dr. Balogh Edit 

támogatása        Polgármester 

 
 

 

- - - 

 

Javasolta, hogy a „A felnőtt háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi feladat ellátási szerződések 

módosításáról” című napirendi pontot nyílt ülés 3. napirendi pontjaként tárgyalja meg. 

 

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

 

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

cseréjét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

370/2012. (XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A felnőtt háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi feladat ellátási szerződések módosításáról szóló 

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 „A felnőtt háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi feladat ellátási szerződések 

módosításáról” című napirendi pontot a képviselő-testületi nyílt ülés 3. napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

 

              - - - 

Javasolta, hogy a „Abony Város Önkormányzat a Makadám Group Kft-vel 2012. évi útfelújításokra és az 

ABOKOM Nonprofit Kft között padkázási munkálatokra kötött vállalkozási szerződések módosításáról” című 

napirendi pontot nyílt ülés 8. napirendi pontjaként tárgyalja meg. 

 

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

 

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

cseréjét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

371/2012. (XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat a Makadám Group Kft-vel 2012. évi útfelújításokra és az ABOKOM Nonprofit 

Kft között padkázási munkálatokra kötött vállalkozási szerződések módosításáról szóló 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 „Abony Város Önkormányzat a Makadám Group Kft-vel 2012. évi útfelújításokra és 

az ABOKOM Nonprofit Kft között padkázási munkálatokra kötött vállalkozási szerződések módosításáról” 

című napirendi pontot a képviselő-testületi nyílt ülés 8. napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

 

              - - - 

 

1./ Napirendi pont tárgya: A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás- 

             átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz  

            kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás  

            elfogadása  
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Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Éva polgármester 

 

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

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

372/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a 

feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok 

és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás elfogadásáról 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatási intézmények fenntartói kötelezettségével 

kapcsolatos megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező 

megállapodás aláírására, valamint az átadás-átvétellel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére. 

 

Határidő:  2012. december 15. 

 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Jegyzői Titkárság 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 valamennyi Osztályvezető 

 érintett Intézményvezetők 

 

    - - - 

 

2./ Napirendi pont tárgya: Az önkormányzati intézmények működtetésére az Abokom Nonprofit Kft-vel kötendő  

             keretszerződés elfogadása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, majd javasolta, hogy a határozati 

javaslatban a 3. pontban a kötelezettségvállalás kerüljön javításra, 106 millió forint összegre. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 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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373/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Önkormányzati Intézmények működtetésére az ABOKOM Nonprofit Kft-vel kötendő keretszerződés 

jóváhagyására 

1. Képviselő-testülete a 326/2012. (XI. 27.) sz. határozata az alábbi 6/A. ponttal   egészül ki: 

„6/A. A Képviselő-testület a feladat átadásával egyidejűleg – a Kttv.  72. § szerinti jogviszonyváltással – a 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományából az ABOKOM Nonprofit Kft-hez rendel átcsoportosítani 1 

fő létszámot.” 

 

2. Képviselő-testület az állami fenntartásba kerülő intézmények által használt ingó és ingatlan vagyon teljes körű 

működtetésére, a Sportcsarnok, az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

valamint a Polgármesteri Hivatal takarítási és karbantartási feladatainak valamint az óvodák és bölcsődék 

karbantartási feladatainak elvégzésére vonatkozóan az ABOKOM Nonprofit Kft-vel kötendő – jelen határozat 

mellékletét képező - keretszerződést jóváhagyja, és felkéri a polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő:  2012. december 20. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Jegyzői Titkárság 

 

3. A képviselő-testület a 2. pont szerinti kötelezettségvállalás fedezetét 106 millió forint összegben a 2013. évi 

költségvetésének terhére biztosítja. Felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2013. évi költségvetés 

tervezetében jelen kötelezettségvállalás fedezetét tervezze meg.  

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  dr. Balogh Pál jegyző 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Gazdasági Osztály 

 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

   Parti Mihály alpolgármester 

   dr. Balogh Pál jegyző 

   dr. Vörös Mária aljegyző 

   valamennyi osztályvezető 

   érintett intézményvezetők 

   Gáspár Csaba ügyvezető – ABOKOM Nonprofit Kft. 

 

        - - - 

 

3./ Napirendi pont tárgya: A felnőtt háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi feladat ellátási szerződések  

             módosításáról 
 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

374/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A felnőtt háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi feladat ellátási szerződések módosításáról 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. és 3.§-

aiban foglaltak alapján, figyelemmel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-ban foglaltak alapján 

az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1-14. melléklete szerinti szerződés módosításokat 

jóváhagyja. 

 

2.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosító okiratok 

és az egységes szerkezetbe foglalt feladat – ellátási szerződések aláírására. 

 

Határidő: 2012. december 31.  

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Humán Közszolgáltatás és Munkaügyi Osztály 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

2. Dr. Balogh Pál jegyző 

3. dr. Vörös Mária aljegyző 

4. Parti Mihály alpolgármester 

5. Humán Közszolgáltatás és Munkaügyi Osztály 

6. Jegyzői Titkárság 

 

              - - - 

 

4./ Napirendi pont tárgya: A Szilágyi Erzsébet utca rehabilitációját követően a  Nagykőrösi út és Szilágyi Erzsébet  

             utca tulajdonjogának rendezése 
 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

375/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Szilágyi Erzsébet utca rehabilitációját követően a Nagykőrösi út és Szilágyi Erzsébet utca tulajdonjogának 

rendezéséről 

 

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

CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 4.§ (1) f) pontjában és 5. § (3) bek. a) pontjában foglaltakra az alábbi határozatot hozza: 

1. Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy az Abony 5501/2 hrsz.-ú 759 m
2 

nagyságú ingatlant - 

országos közút céljára - térítésmentesen a Magyar Államnak tulajdonba vételre átadja. 

 

2. A Képviselő-testülete - az ingatlan „országos közút” funkciójának megszűnését  követően - a Magyar Állam 

tulajdonában álló, a telekalakítás nyomán kialakuló Abony 5118/2 hrsz-ú, 981 m
2 

nagyságú ingatlan 

tulajdonjogának térítésmentes átadását kezdeményezi helyi közút céljára. 
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3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy az 1-2. pontokban rögzítettek 

végrehajtásához szükséges intézkedéseket, és jognyilatkozatokat tegye meg. 

 

 

Határidő: 2013. december 31.   

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

 

        - - - 

 

5./ Napirendi pont tárgya: A KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton való részvételhez  

             a polgármesteri hivatal elektromos hálózatának korszerűsítéséhez tervező megbízása 
 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Dr. Magyar Gábor kiment az ülésről így Képviselő-testület száma 7 fő. 

 

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

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

376/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton való részvételhez a polgármesteri 

hivatal elektromos hálózatának korszerűsítéséhez tervező megbízása 

 

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 polgármesteri hivatal beltéri világításának korszerűsítéséhez 

szükséges tervek elkészítésével a V&T Mérnöki Vállalkozási Kft. bízza meg 680.000 Ft,-+ ÁFA összegben, melynek 

fedezete a Két Torony Kötvény kamatbevétel terhére biztosított. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozatnak megfelelő szerződés 

aláírására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Jánosi László ügyvezető 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 
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 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

 

               - - - 

 

6./ Napirendi pont tárgya: A Közép-magyarországi Régió szétválasztására, illetve önálló Budapest és Pest megye  

             régió létrehozására vonatkozó kezdeményezéshez való csatlakozásról 
 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

377/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Közép-magyarországi Régió szétválasztására illetve önálló Budapest és Pest megye régió létrehozására 

vonatkozó kezdeményezéshez való csatlakozásról 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Közép-magyarországi Régió szétválasztására 

illetve önálló Budapest és Pest megye régió létrehozására vonatkozó kezdeményezéshez való csatlakozásról szóló 

előterjesztést és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 

hozta:  

1. A Képviselő-testület egyetért azon kezdeményezéssel, hogy a jelenlegi Közép-magyarországi Régió és 

Európai Unió 2014-2020 közötti programozási időszakban két NUTS 2 szintű területi egységet alkosson: 

Budapestet és Pest megyét. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti kezdeményezéshez történő 

csatlakozásról tájékoztassa a kezdeményező Gomba Község Önkormányzatát, valamint Pest Megye 

Önkormányzatát tájékoztassa. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kezdeményezés nyomatékosításaként önálló 

kezdeményezéssel forduljon Magyarország Kormányához, a Magyar Országgyűléshez, a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztériumhoz és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, hogy a jelenlegi Közép-magyarországi Régió 

Európai Unió 2014-2020 közötti programozási időszakban két NUTS 2 szintű területi egységet alkosson: 

Budapestet és Pest megyét.  

4. A Képviselő-testület kéri a polgármestert, hogy a kezdeményezés eredményéről tájékoztassa a Képviselő-

testületet.  

Határidő:  2013. március 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Jegyzői Titkárság 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 valamennyi Osztályvezető 

 Gomba Község Önkormányzata 

 Pest Megye Önkormányzata 
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7./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének elbírálása   
 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

 

Dr. Magyar Gábor visszajött az ülésre és távozott így a Képviselő-testület száma maradt 7 fő. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

378/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat által megrendezni kívánt „Mindenki Karácsonya” elnevezésű 

rendezvény támogatásáról 

 

Abony Város Önkormányzat 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 a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének helyt ad, 

a részükre a Roma nap megrendezéséhez megítélt 50.000,- Ft fel nem használt támogatást átcsoportosítja a 

„Mindenki Karácsonya” rendezvényre, a rászoruló családok támogatására (élelmiszer csomag készítésére), 

valamint a rendezvényt további 50.000,- Ft-tal támogatja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Gazdasági Osztály az 1. pontban foglaltaknak megfelelő 

intézkedések végrehajtására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  
Gazdasági Osztály 

Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesül:  
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

valamennyi Osztályvezető 

 

         - - - 

 

8./ Napirendi pont tárgya:  Abony Város Önkormányzat a Makadám Group Kft-vel 2012. évi útfelújításokra és az 

ABOKOM Nonprofit Kft között padkázási munkálatokra kötött vállalkozási szerződések 
 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több, 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 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a 

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

379/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat a Makadám Group Kft-vel 2012. évi útfelújításokra és az ABOKOM Nonprofit 

Kft között padkázási munkálatokra kötött vállalkozási szerződések módosításáról 

 

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. A Képviselő-testület az Abony Város Önkormányzat és a Makadám Group Kft között 2012. október 12. 

napján létrejött - a 281/2012. (IX.27.) számú Képviselő-testületi határozat 2. pontjával jóváhagyott - 

útfelújítási szerződést módosító, jelen határozat 1. számú mellékletét képező okiratot jóváhagyja.  

 

2. A Képviselő-testület az Abony Város Önkormányzat és az ABOKOM Nonprofit Kft között 2012. október 11. 

napján létrejött - a 281/2012. (IX.27.) számú Képviselő-testületi határozat 3. pontjával jóváhagyott - 

útfelújítási szerződés módosító, jelen határozat 2. számú mellékletét képező okiratot jóváhagyja.  

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, az 1. és 2. pontban rögzített okiratok 

aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit 

Végrehajtásban közreműködik: 

Településfejlesztési osztály 

A határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi osztályvezető 

Makadám Group Kft 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

            - - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott 

el. 

 

             - - - 

 

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

ülést bezárta és zárt ülésen folytatta munkáját. 

 

K.m.f. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit      Dr. Balogh Pál 

                       polgármester                            jegyző    

 

 


