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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. február 28-i nyílt üléséről 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i nyílt üléséről. 

 

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

Viktor, Dr. Egedy Zsolt, Fekete Tibor, Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, Kelemen Tibor, Kocsiné 

Tóth Valéria, Kovács László, Dr. Magyar Gábor, Murvainé Kovács Rita, Képviselő-testület tagjai 12 fő. 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Balogh Pál jegyző, Fiala Károly Településfejlesztési 

osztályvezető, Vincze István Mikro-Voks kezelő, Bevíz Barbara jegyzőkönyvvezető.  

 

Meghívottként jelen volt: Györe Tibor  

 

Állampolgári megjelenés: 3 fő 

 

Napirendi pont tárgyalása közben érkezett: Gulykáné Gál Erzsébet, Dr. Magyar Gábor 

 

- - - 

 

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 10 

fővel határozatképes. 

 

 

- - - 

 

Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.    

    

Nyílt ülés:          Előadó: 
1. Abony Város Önkormányzat adósságátvállalásához   Romhányiné dr. Balogh Edit 

kapcsolódó megállapodás megkötéséhez szükséges   Polgármester 

képviselő-testületi határozathozatal 

 

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

9/2012. (III.12.) számú rendeletének módosításáról   Polgármester 

 

3. Abony Város Intézményei által használt korlátozottan   Gulykáné Gál Erzsébet 

forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának    Oktatási, Sport és Kulturális  

jóváhagyásáról szóló 344/2012. (XI. 29.) és a    Bizottság elnöke és 

Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeinek   Habony István   

jóváhagyásáról szóló 346/2012. (XI. 29.) számú   Pénzügyi Bizottság elnöke 

Képviselő-testületi határozat módosítása 

 

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

rendeletének megalkotása (II. forduló)    Polgármester 

 

5. Abony Város Önkormányzatának a      Dr. Balogh Pál 

Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési   Jegyző 

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

rendeletének módosítása 

 



6. Javaslat Abony Város Önkormányzata Polgármesteri   Dr. Balogh Pál 

Hivatala Alapító Okiratának módosítására    Jegyző 

 

 

7. A Balatonszárszói Ifjúsági Tábor hosszabb távú    Romhányiné dr. Balogh Edit. 

üzemeltetése        Polgármester 

 

8. A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás és     Romhányiné dr. Balogh Edit 

Abony Város Önkormányzata között létrejött   Polgármester 

megállapodás módosítása 

 

9. Felvételi körzethatárok módosítására vonatkozó   Romhányiné dr. Balogh Edit 

vélemény kialakítása       Polgármester 

 

10. Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és    Romhányiné dr. Balogh Edit 

Múzeumi Kiállítóhely igazgatói állására     Polgármester 

(magasabb vezető) pályázat kiírása   

 

11. Tájékoztató a társadalmi szervezetek 2012. évi    Romhányiné dr. Balogh Edit 

önkormányzati támogatásának felhasználásáról   Polgármester 

 

12. Az Abonyi Mikes-tó (2972 helyrajzi szám) hasznosítására   Romhányiné dr. Balogh Edit 

történő ajánlat elbírálása      Polgármester 

     

13. Györe Pál díszpolgár emlékére állítandó szoborral    Romhányiné dr. Balogh Edit 

kapcsolatos döntéshozatal      Polgármester 

 

 

Zárt ülés: 

1. A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán    Romhányiné dr. Balogh Edit 

Szolgáltató Központja intézményvezetője     Polgármester 

kinevezéséhez kapcsolódó egyetértési jog gyakorlásáról      

      

2. Az OTP Bank Nyrt. a Kossuth tér 3. földszinti    Romhányiné dr. Balogh Edit 

bérleménnyel kapcsolatosan benyújtott kérelmének   Polgármester 

elbírálása  

 

- - - 

 

 

Javasolta, hogy a nyílt ülés 1. napirendi pontja „Abony Város Önkormányzat adósságátvállalásához 

kapcsolódó megállapodás megkötéséhez szükséges” kerüljön levételre mert a napirendi pont rendkívüli 

Képviselő-testületen megtárgyalásra került. 

 

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

 

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

pont levételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

34/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az 1. „Abony Város Önkormányzat adósságátvállalásához kapcsolódó megállapodás megkötéséhez 

szükséges” című napirendi pont levételéről 



 

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 szereplő 1. „Abony Város Önkormányzat 

adósságátvállalásához kapcsolódó megállapodás megkötéséhez szükséges” című napirendi pontot a 

képviselő-testületi nyílt üléséről leveszi. 

 

Javasolta, hogy a nyílt ülés 3. napirendi pontja „Abony Város Intézményei által használt korlátozottan 

forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának jóváhagyásáról szóló 344/2012. (XI. 29.) és a Városi 

Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeinek jóváhagyásáról szóló 346/2012. (XI. 29.) számú 

Képviselő-testületi határozat módosítása” kerüljön levételre. 

 

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

 

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

pont cseréjét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

35/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az 3. „Abony Város Intézményei által használt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérleti 

díjának jóváhagyásáról szóló 344/2012. (XI. 29.) és a Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti 

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

módosítása” című napirendi pont levételéről 

 

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 szereplő 3. „Abony Város Intézményei által használt 

korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának jóváhagyásáról szóló 344/2012. (XI. 29.) és a 

Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeinek jóváhagyásáról szóló 346/2012. (XI. 29.) számú 

Képviselő-testületi határozat módosítása” című napirendi pontot a képviselő-testületi nyílt üléséről 

leveszi. 

 

Javasolta, hogy a nyílt ülés 12. napirendi pontja „Az ideiglenes piac kialakításáról szóló 29/2013. (II. 14.) 

számú képviselő-testületi határozat módosítására” kerüljön felvételre. 

 

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

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen és 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a napirendi 

pont cseréjét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

36/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az „Az ideiglenes piac kialakításáról szóló 29/2013. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat 

módosítására” című napirendi pont felvétele 

 

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 ideiglenes piac kialakításáról szóló 29/2013. (II. 

14.) számú képviselő-testületi határozat módosítására” című napirendi pontot a képviselő-testületi nyílt 

ülésének 12. napirendjére tűzi. 

 



Javasolta, hogy a meghívóban nem szereplő az „Az Abony 1283. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 

beérkezett kérelem elbírálásra” kerüljön felvételre. 

 

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: 

 

37/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az „Az Abony 1283. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában beérkezett kérelem elbírálásra” című 

napirendi pont felvétele 

 

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 Abony 1283. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 

beérkezett kérelem elbírálásra” című napirendi pontot a képviselő-testületi zárt ülésének 3. napirendjére 

tűzi. 

 

Javasolta, hogy a nyílt ülés 7. napirendi pontjaként szereplő „ A Balatonszárszói Ifjúsági Tábor hosszabb 

távú üzemeltetése” című napirendi pontot a zárt ülés 2. napirendjére tűzi. 

 

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

 

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

pont felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

38/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 „A Balatonszárszói Ifjúsági Tábor hosszabb távú üzemeltetése” című napirendi pont cseréje 

 

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 nyílt ülés 7. napirendi pontjaként szereplő „A Balatonszárszói 

Ifjúsági Tábor hosszabb távú üzemeltetése” című napirendi pontot a zárt ülés 2. napirendjére tűzi. 

 

Javasolta, hogy a zárt ülés 1. napirendi pontjaként szereplő „A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 

Humán Szolgáltató Központja intézményvezetője kinevezéséhez kapcsolódó egyetértési jog 

gyakorlásáról” című napirendi pontot a nyílt ülés 5. napirendjére tűzi. 

 

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

 

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

pont felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

39/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

„A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja intézményvezetője 

kinevezéséhez kapcsolódó egyetértési jog gyakorlásáról” című napirendi pont cseréje 

 

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 zárt ülés 1. napirendi pontjaként szereplő „A Ceglédi Többcélú 

Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja intézményvezetője kinevezéséhez kapcsolódó 

egyetértési jog gyakorlásáról” című napirendi pontot a nyílt ülés 5. napirendjére tűzi. 

 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte, hogy szavazzanak egybe az így kialakult napirendi pontok elfogadásáról. 

 

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

pontokat egyhangúlag elfogadta. 

                                                  

- - - 

 

Gulykáné Gál Erzsébet és Dr. Magyar Gábor megérkezett az ülésre. 

 

- - - 

 

Kovács László: Észrevételt szeretne tenni a Köztársaság utcán, hogy a padka eltöredezett és kéri a 

segítséget, hogy kerüljön megjavításra és murva letételét kéri az óvoda miatt is. Köszöni szépen. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezi Jegyző urat, hogy a Gazdasági osztályvezető állás be lett-e töltve vagy még 

mindig megbízott osztályvezető végzi a munkát? Aljegyzői állásról kérhetne-e tájékoztatást. Kéri, hogy a 

székely zászló kerüljön kihelyezésre a hivatal oldalára. 

 

Dr. Balogh Pál: Sok pályázati fordulón vagyunk túl a gazdasági osztályvezető vonatkozásában, sajnos 

egyik fordulóban sem volt olyan jelölt, aki a képesítési előírásoknak megfelelő lett volna. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy az Aljegyzői állásra 1 érvényes pályázó volt a következő 

ülésen kerül bemutatásra. 

 

   - - - 

 

 

1./ Napirendi pont tárgya: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.12.) számú 

              rendeletének módosításáról 

 
 Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat majd átadta Vargáné Francsák 

Hajnalkának a szót. 

 

Vargáné Francsák Hajnalka: Elmondta, hogy a bizottságok elfogadták a rendeletmódosítást a 

könyvvizsgálói vélemény pedig kiosztásra került. 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a 

határozatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 



Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2013. (III.05.) 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     5 160 179 e Ft-ban 

Kiadási főösszegét    5 160 179  e Ft-ban  

 

állapítja meg az alábbi részletezéssel. 

 

Tárgyévi pénzforgalmi költségvetési bevételek: 

   Intézményi működési bevételek:      139 480 e Ft 

   Önkormányzat sajátos működési bevételei:     923 980 e Ft 

   Önkormányzat költségvetési támogatása:     942 140 e Ft 

   Támogatásértékű bevételek, kiegészítések:                 331 677 e Ft 

   Végleges pénzeszközátvétel államh.kiv.:        3 169 e Ft 

   Felhalmozási c.támogatás ért.bev.:                799 698 e Ft 

   Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:                      172 003 e Ft 

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

   Támogatási kölcsönök visszatérülése:        1 059 e Ft 

                  3 323 206 e  Ft 

Tárgyévi költségvetési kiadások: 

   Személyi juttatások:                950 564 e Ft 

   Munkaadókat terhelő járulékok:    252 568 e Ft 

   Dologi és egyéb folyó kiadások:              963 728 e Ft 

   Támogatásértékű kiadások:       33 662 e Ft 

   Végleges pénzeszközátadás műk.c.      18 710 Ft 

   Végleges pénzeszközátadás áh-kivülre:                      28 822  e Ft 

   Társadalom- és szociálpolitikai jutt.:     237 410 e Ft 

   Ellátottak pénzbeli juttatása:       16 194 e Ft 

   Felújítási kiadások:        50 507 e Ft 

   Beruházási kiadások:              1 505 089 e Ft 

   Kölcsönnyújtás:          2 000  e Ft 

   Tartalékok:      1 087 545 e Ft 

                   5 146 799 e Ft 

 

 

Költségvetési hiány:                1 823 593 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:            1 836 973 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 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

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

 

2. § 

 

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

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

 (3)A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

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

     (5)A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 

     (6) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép 

 

 

3. § 

 

 

               Záró rendelkezés 

 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 

 

 

Abony, 2013. március 5. 

 

               Romhányiné dr. Balogh Edit    Dr. Balogh Pál                               

   Polgármester            Jegyző      

 

       

Kihirdetve: Abony, 2013. március 5. 

 

                   Dr. Balogh Pál 

                Jegyző 

 

 

  - - - 

 

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

            megalkotása (II. forduló) 

 
 Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 



Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztést majd átadta, Vargáné Francsák Hajnalkának a 

szót. 

 

Vargáné Francsák Hajnalka: Kiosztásra került a könyvvizsgálói vélemény illetve egy módosított 

előterjesztést mivel a 2013 évi bevétel és kiadási főösszege megváltozott. Kérte az egyik bizottság, hogy 

kerüljön kimutatásra, hogy az első és a második forduló között milyen változások voltak erről is 

készítettünk egy táblázatot, ami szintén kiosztásra került. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kiegészítette, hogy az egyes fordulón volt forráshiány, ugye tudjuk, hogy 

költségvetést hiánnyal elfogadni nem lehet. A könyvvizsgálónk meg fog erősíteni, hogy a törvényt nem 

módosították, amennyiben ragaszkodik, a testület, hogy az adóbevételek ne legyenek megemelve és a 

bérleti díjak akkor forráshiányos lesz a költségvetésünk és a kormányhivatal törvényességi osztálya vissza 

fogja adni. Amikor a tárgyalások voltak elhangzott, hogy forráshiányosok vagyunk. A legminimálisabbak 

vannak betervezve, ha nem fogadja el a testület, akkor a kormányhivatal fog dönteni a költségvetésünkről. 

Amit kért a testület minden be van tervezve a költségvetésbe. 

 

Könyvvizsgáló: Elmondta, hogy a működésben már nem lehet hiány ezért kértük az első fordulónál, 

hogy a testület ne fogadja el és ez által került még átdolgozásra. 

 

Dr. Magyar Gábor: Elmondta, hogy az semmit nem fog megoldani, ha elfogadjuk a költségvetési 

rendeletet, mert úgyis megmondják, hogy mit csináljunk. Figyelemmel kísérik azt, hogy egy 

önkormányzat mire költi a bevételi forrásokat. Például ha belefogunk egy üzletházépítésbe az nagyon 

súlyos pont lenne, mert kérdeznék, hogy mire lett elköltve annyi pénz. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy tavaly ugyanígy fogadtuk el a költségvetésünket és 

amikor plusz normatívát kaptunk akkor lett visszavéve az adó. A bevételi főösszeg az 3 milliárd 401 

millió 316 ezer Ft és a kiadási oldal is annyi és a tervezet szerint forráshiány nincs a költségvetésben. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendeletmódosítás elfogadásáról. 

 

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

határozatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEGÁLLAPÍTOTTA: 

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5/2013.(II.28.) SZÁMÚ 

 RENDELETE 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2013.(III.05.) önkormányzati rendelete 

Abony Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről
 

 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény (továbbiakban: Áht.) 24.§-a, Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.), valamint Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény előírásai alapján Abony Város Önkormányzata 2013. évi 

költségvetéséről a következő rendeletet alkotja. 

 

ELSŐ RÉSZ 
 

Általános rendelkezések 

 

1.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed: 

1. a Képviselő-testületre és annak bizottságaira,  

2. a Polgármesteri Hivatalra,  

3. az önkormányzati intézményekre,  

4. a Klebelsberg Kúnó Intézményfenntartó Központ, Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás, a Pest 

Megyei Kormányhivatal részére használatba adott az Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok 

felújítási előirányzat felhasználására, 

5. Daköv Kft-re, Abokom Nonprofit Kft-re, és az Abonyi Városfejlesztő Kft.-re az Önkormányzat 

tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában,  

 
 

2.§ 
 
(1)  A Képviselő-testület a címrendet a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.  

 

 

MÁSODIK RÉSZ 
 

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói 

 

3.§ 

 

(1) A Képviselő-testület Abony Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés bevételi főösszegét az 1.a. 

számú melléklet szerint 3.401.316 e Ft-ban, a kiadási főösszegét az 1.b. számú melléklet szerint 

3.401.316 e Ft-ban állapítja meg. 

 



 

Költségvetési bevételek és kiadások 

 

4.§ 
 

(1)  A Képviselő-testület a 3.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi 

forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: 
    
1. Intézményi működési bevételek    241.070 e Ft 

2. Közhatalmi bevételek   404.102 e Ft 

Ebből:  

  Helyi adók   280.917 e Ft 

   Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek   66.743 e Ft 

   Átengedett központi adók   56.442 e Ft 

3. Támogatás Áht.-on belülről   222.376 e Ft 

4. Helyi önkorm.ált.műk.és ágazati felad.kapcs.tám.  572.075 e Ft 

5. Felhalmozási bevételek   57.591 e Ft 

6. Végleges pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről    14.560 e Ft 

7. Támogatási kölcsönök megtérülése   1.500 e Ft 

8. Pénzmaradvány igénybe vétele (belső finanszírozás)  1.888.042 e Ft 

Ebből:  

 működési                                  67 828 e Ft                             

           felhalmozási 1 820 214 e Ft                                                 

 

A bevételi főösszeg részletezését az 1.a., 2.a.,valamint a 3. számú mellékletek tartalmazzák. 

 

(2)  A Képviselő-testület a 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási 

előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

   

1. Személyi juttatások   383.583 e Ft 

2. Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó  102.852 e Ft 

3. Dologi és egyéb folyó kiadások   844.315 e Ft 

4. Támogatásértékű működési kiadások   42.360 e Ft 

5. Pénzeszközátadás áht-n kivülre   15.188 e Ft 

6. Ellátottak pénzbeli juttatása   53.717 e Ft 

7. Felújítási kiadások   61.284 e Ft 

8. Beruházási kiadások   535.765 e Ft 

9. Felhalmozási célú pénzeszközátadás   0 e Ft 

10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások   0 e Ft 

11. Adott kölcsönök   1.500 e Ft 

12. Tartalékok   1.295.672 e Ft 

13. Finanszírozási kiadások        65.080 e Ft 

  

 

A kiadási főösszeg intézményenkénti és feladatonkénti részletezését az 1.b.,2.a valamint a 3. számú  

mellékletek tartalmazzák. 
 
(3)  Az (1) és (2) bekezdésben bemutatott bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét a 12. 

melléklet tartalmazza.  
 



 
(4) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist 

 
  Kiadás           Bevétel  

 2013. évre 3.401.316 e Ft   2013. évre 3.401.316 e Ft  

 2014. évre 3.656.415 e Ft   2014. évre 3.656.415 e Ft  

 2015. évre 3.930.645 e Ft   2015. évre 3.930.645 e Ft 

    2016. évre 4.225.443 e Ft   2016. évre 4.225.443 e Ft  
 
bevételi és kiadási főösszeggel a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.  

 

Költségvetési létszámkeret 

 

5.§ 
 

(1)  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi létszám-előirányzatát a 16. sz. mellékletben 

részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg: 

  

1. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott tisztségviselők, köztisztviselők és munkavállalók esetében 

 

 a) tisztségviselő (polgármester) 1 fő 

b) közszolgálati jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 34 fő 

c) munkaviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 1 fő 

d) munkaviszonyban részmunkaidőben rehabilitációs foglalkoztatottak létszáma 2 fő 

 

 

 

2.  Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében 

 

a) Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 11 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős foglalkoztatott 

b) Abony Városi Sportcsarnok és Sportlétesítmények 2 fő teljes munkaidős 

c) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, 35 fő, 

ca) teljes munkaidős 31 fő, 2013.09.01-től 33 fő 

cb) részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott 2 fő 

 

d) Gyöngyszemek Óvodája 30 fő,  

da) teljes munkaidős 26 fő, 2013.09.01-től 28 fő 

db) részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott 2 fő 

e) Pingvines Óvoda és Bölcsőde 42 fő,  

ea) teljes munkaidős 38 fő, 2013.09.01-től 40 fő 

eb) részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott 2 fő 

f) Abonyi Lajos Művelődési Ház Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 8 fő teljes munkaidős 

g) Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás 1 fő teljes munkaidős 

h) Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott 1 fő teljes munkaidős 

 

3. Az Önkormányzat által teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 35 fő  

Az Önkormányzat által részmunkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak átlaglétszáma 40 fő 

 

 

Egyéb információk 

 

6.§ 

 



(1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettségeit és kezességvállalásait az 13. melléklet 

tartalmazza.  

 

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.  

 

(3) Az Önkormányzat által vállalt, nem kötelező működési jellegű feladatokat a 4. melléklet tartalmazza.  

 

(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 17. melléklet tartalmazza.  

 

(5) Az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét tartalmazó számítást a 11. melléklet tartalmazza.  

 

HARMADIK RÉSZ 

 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 

I. Általános rendelkezések 

 

7.§ 
 

(1)  A Gazdasági Osztály a költségvetési rendelet jóváhagyását követő 10 napon belül az intézmények 

vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését, melyet 

költségvetési alapokmányban rögzítenek, és annak egy példányát tájékoztató jelleggel megküldik az 

érintett intézmény részére.  

 

(2)  Az intézmények az éves költségvetésüket: 

1. az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési 

alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és 

kötelezettségek mellett, 

2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek 

érvényesítésével,  

3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával 

kötelesek végrehajtani.  

 

(3)  A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási 

előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.  

 

(4)  Az intézmények, illetve az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az általuk kezelt 

önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre 

áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz 

rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni. 

 

(5) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek  teljes körű 

megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók 

meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek. 

 

(6) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel (hitelfelvétel) kapcsolatos 

hatásköröket fenntartja magának.  

 



(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési 

jellegű többletbevételeit a költségvetés forráshiányának csökkentésére fordítja. 

 

(8) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott 

időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-

testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. 

 

(9)   A 18. sz. mellékletében meghatározott felhalmozási kiadásokra kötelezettség csak abban az esetben 

és mértékben vállalhatók, ha a képviselő-testület által értékesítésre kijelölt ingatlanok értékesítésből 

származó bevételek teljesülése arra fedezetet teremt. 

 

II. Intézmények gazdálkodása 

 

8.§ 

 

(1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény 

kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A Rendeletben meghatározott kiemelt 

előirányzatok az Önkormányzat utólagos jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet 

szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.  

 

(2)  Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel 

összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.  

 

(3)  Amennyiben a képviselőtestület illetőleg az Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való 

gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) önkormányzati rendelet 21. §-ában 

meghatározott jogosult ettől eltérően nem rendelkezik, az intézmény, a kezelésében lévő eszköz 

hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az önköltségnek megfelelő mértékű 

ellenérték megfizetését előírni.  

 

(4) Az intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után 

a költségvetési támogatás növekedését.  

 

(5)  Az intézmények kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést 

követő legkésőbb 5 munkanapon belül a Gazdasági Osztályon leadni.  

 

 

9.§ 
 
(1)  Az intézmények az Áht. rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem 

vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak. 

 

(2)  Az intézmény költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél 

köteles megnyitni és vezetni. Az intézmények egy költségvetési számlával, munkabér, illetve 

pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló alszámlával/alszámlákkal rendelkezhetnek. Az 

egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan az OEP-től kapott támogatásokat külön alszámlán kell 

nyilvántartani.   
 
(3)  Az intézmények a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithatnak. 
 
(4) Az intézmények készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatal házipénztárából felvett, meghatározott 

összegű ellátmányból bonyolítják. 
 



(5)  Az intézményeknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és 

jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az 

intézményvezető kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, a 

Gazdasági Osztály erre felhatalmazott ügyintéző által ellenjegyzett módon.  
 
(6)  A kötelezettség-vállalásra jogosultak a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli 

kötelezettséget nem vállalhatnak. Nem minősül éven túli kötelezettség-vállalásnak a foglalkoztatási 

jogviszony létesítése, a közüzemi szerződések megkötése, valamint az olyan szerződés megkötése, 

ahol a kötelezettségvállaló a jogviszonyt legfeljebb 2 hónapos felmondási idővel, indokolás nélkül, a 

felmondáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség nélkül felmondhatja. 
 

10.§ 
 
(1)  A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók 

szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az 

intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a 

feladatmutató tényleges teljesülése. 

 

(2)  Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen 

megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a 

pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.  

 

11.§ 

 

(1)  Az intézményi pénzmaradvány megállapítására a Ávr. X. fejeztében foglaltak az irányadók.  

 
 

III. Személyi és egyéb juttatások 

 

12.§ 
 

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére – a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv. ) 236. § (4) b) 

pontjával összhangban - az alábbi vezetői illetménypótlékot állapítja meg:  

osztályvezető  (osztályvezetői besorolás) 10% 

 

(2) A Képviselő-testület - Kttv 234. § (3) c) pontjával összhangban - Polgármesteri Hivatalban dolgozó 

felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 30%-ban, a 

középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők kereset-kiegészítését pedig 10%-ban határozza meg.  

 

(3)  A Képviselő-testület a közalkalmazottak havi illetményét 2013. évben a Magyarország 2013. évi 

központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 7. mellékletében az egyes fizetési osztályok 

és fokozatokhoz rendelet minimum értékekkel egyezően határozza meg, azzal, hogy az a 

polgármester az intézményvezető kezdeményezése alapján – az intézmény személyi előirányzatát 

nem növelő módon – ettől eltérést engedhet. 

 

(4) Az intézményvezetők illetményét kinevezéskor, illetőleg nem jogszabályi rendelkezésen alapuló 

módosítás esetén a képviselő-testület, egyebekben a Polgármester jogosult megállapítani.  

 



(5)  A nem közoktatási intézmények kötött felhasználású, kizárólag teljesítményösztönzési célú keret 

felhasználásáról az érintett intézmények jogosultak döntést hozni, s arról a fenntartót legkésőbb 2013. 

október 31-ig kötelesek írásban tájékoztatni.   

 

(6)  Az (5) bekezdésekben meghatározott juttatásokon belül az intézményvezetőket megillető juttatásról a 

Polgármester jogosult dönteni.  

 

(7)  Az intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági 

folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden 

hónap 5. napján – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a 

munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.  

 

(8)  A Képviselők és a külső bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára 

történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni. A tiszteletdíj átutalásáról úgy kell gondoskodni, 

hogy az a tárgy hónapot követő hó 10. napján – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző 

munkanapon – a jogosult számláján jóváírásra kerüljön. Amennyiben az arra jogosult a készpénzben 

történő felvételt választotta, úgy a tiszteletdíj felvételére a tárgy hónapot követő hó 10. napján – ha az 

munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – van lehetőség.  

 

 

 

 

13.§ 

 

(1)  A Képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető kötelező pótlékok mértékét a Magyarország 

2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 54.§ (1) b. pontjában rögzített 

minimumban állapítja meg. 

 

(2)  Nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a 12. § 

(4) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni. 

 

 

14.§ 

 

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők a cafetéria-juttatásának 2013. évi 

mértékét - a Kttv. 151. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - bruttó 200.000 Ft/főben állapítja meg.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott (továbbiakban: foglalkoztatott) az ott megjelölt 

juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a 

jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2013-ban legfeljebb 

egyszer, a 2013. június 15-ig benyújtott írásbeli kérelem alapján 2013. július 1-től kezdődően 

módosíthatja.  

 

 

15.§ 

 

(1)  A Képviselő-testület által a nemzetiségi önkormányzatok részére jóváhagyott általános támogatás 

havi bontásban, 12 egyenlő részben, a tárgyhó 15. napján válik esedékessé, azzal, hogy a jelen 

rendelet hatálybalépését megelőző hónapokra eső támogatást a rendelet hatálybalépését követő 30 

napon belül kell kiutalni.  

 



(2)  Az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásban 

rögzítettek alapján a Nemzetiségi Önkormányzat részére természetben biztosítandó anyagok, 

eszközök és szolgáltatások fedezetét a 3. számú melléklet tartalmazza.  

 

 

IV. Előirányzat felhasználás és módosítás 

 

16. § 

 

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 

1 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként a 300 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a 

polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. 

 

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokon belül az átcsoportosítás jogát 

5 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként az 1 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – 

a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatokon belüli 

átcsoportosítás jogát fenntartja magának. 

 

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben foglalt átcsoportosításokról a polgármester beszámol és kezdeményezi a 

Rendeletet módosítását évente három alkalommal: legkésőbb 2013. június 30.-ig, 2013. október 

31-ig, illetve 2014. február 28-ig.  

 

(4) Az átruházott hatáskörben az előirányzat-módosítási jogkör 2013. december 31-ig gyakorolható. 

 

(5) A Gazdasági Osztály az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást 

vezetni. 

 

17.§ 
 

(1)  Az intézmények előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-

felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra terjed ki. 

 

(2)  Az intézmények személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott 

többletfeladatok esetén lehet növelni.  

 

(3) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a 

képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 

 

(3)  Az intézmény személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére 

kötelezettséget vállalni csak a pénzmaradvány jóváhagyása után lehet.  

 

V. Nevesített hatáskörök 

 
 

18.§ 
 

(1)  A Képviselő-testület a jelen rendeletben jóváhagyott önkormányzati előirányzatok terhére történő 

kötelezettségvállalás jogát a kötelezettségvállalás egyedi értékét tekintve 

 bruttó 2.000 e Ft-ig a Polgármesterre,  



 bruttó 2.000 e Ft - 5.000 e Ft-ig a Pénzügyi Bizottságra 

ruházza át.  

 

(2)  A Képviselő-testület az általános tartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként bruttó 

1.000 e Ft keretösszegig a Polgármesterre, bruttó 1.000 e Ft felett 2.000 e Ft összeghatárig pedig a 

Pénzügyi Bizottságra ruházza át. Rendkívüli esetben az (1) pontban meghatározott értékhatárok az 

irányadók. 

 

(3) A (2) bekezdés értelmében rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az 

alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető 

veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti, 

továbbá az az időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülésezik (nyári szünet). 

19.§ 

 

(1)  A Képviselő-testület a 18. §-ban foglalt értékhatárra tekintet nélkül a Polgármesterre ruházza át 

 

1.  a helyi védelmi feladatok   

2. intézményi tervezett karbantartások (Abokom Nonprofit Kft-vel az intézményműködtetési, 

takarítási karbantartási keretszerződésben rögzítettek szerint) keretösszegek felhasználási 

jogkörét.  

 

20.§ 

 

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben a pénzügyi, hitelpiaci 

körülmények azt indokolttá teszik, az Önkormányzat kötelezettségeinek, illetőleg pénzvagyonának 

más pénznemre történő átváltásról döntsön.  

 

(2)  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad 

pénzeszközeit – ideértve a kötvénykibocsátásból származó, célhoz kötött, a felhasználásig 

átmenetileg szabad forrásokat is – lekösse, valamint átmeneti likviditási problémák esetén 

visszapótlási kötelezettség előírása mellett engedélyezze a szabad pénzeszközök felhasználását.  

21.§ 
 
Az üzemeltetésre, használatra átadott vagyontárgyakhoz kapcsolódó felújítási, felhalmozási előirányzat 

felhasználására csak az Önkormányzat erre vonatkozó, előzetes egyetértő írásbeli nyilatkozata alapján 

van lehetőség. A felhasználásra irányuló javaslatot a szakmai indoklással és a felmerülő kiadásokkal 

együtt az üzemeltető köteles legkésőbb 2013. május 10-ig a Polgármesterhez eljuttatni.  
 

NEGYEDIK RÉSZ 

Záró rendelkezések 

22.§ 
 
(1)  A rendelet kihirdetését követő első munkanapon lép hatályba, de rendelkezéseit - az 5. § kivételével - 

2013. január 1-től kell alkalmazni. 

 

(2)  Az 5. §-ban rögzített létszámelőírások teljesítéséhez szükséges munkáltatói rendelkezéseket a 

rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül kell megtenni. 

 

(3)  A 2013. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített 

kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet. 

 

 



  Dr. Balogh Pál     Romhányiné Dr. Balogh Edit 

           jegyző                polgármester 

 

Kihirdetve: 2013. március 05. 

          

Dr. Balogh Pál 

                     jegyző 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

       - - - 

 

3./ 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 kiegészítést nem kívánt tenni. 

 

Kérdezte, hogy a van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendeletmódosítás elfogadásáról. 

 

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

határozatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2013. (III.05.) 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (továbbiakban: Mötv.)  53. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, tekintettel az Mötv. 84. § 

(5) bekezdésére is a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Az SZMSZ  6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 

(2) Az SZMSZ  7. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 

(3) Az SZMSZ  9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 

 

 

2. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i ülésén. 



 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                                          Dr. Balogh Pál 

            polgármester                                                                              jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2013. március 5.                           Dr. Balogh Pál 

                                                                                                                jegyző 

 

 

 

    - - - 

 

 

4./ Napirendi pont tárgya: Javaslat Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Alapító  

            Okiratának módosítására 

 
 Napirendi pont előadója: Dr. Balogh Pál Jegyző 

 

Dr. Balogh Pál: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat kiegészítést nem kívánt tenni. 

 

Kérdezte, hogy a van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendeletmódosítás elfogadásáról. 

 

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

határozatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

40/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § 

(1) b) pontjában biztosított hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény  84. § (1) bekezdése alapján, az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosító – jelen határozat 1. sz. 

mellékletét képező – módosító okiratot, és az alapító okirat – jelen határozat 2. sz. mellékletét 

képező -  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jóváhagyja.  

 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pontban rögzített okiratok aláírására és a 

módosításnak a kincstári nyilvántartásban történő átvezetéssel kapcsolatos intézkedések 

megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  
Gazdasági Osztály 

A határozatról értesül:  
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  

Parti Mihály alpolgármester 



dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

   - - - 

 

5./ Napirendi pont tárgya: A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás és Abony Város Önkormányzata  

             között létrejött megállapodás módosítása 

 
 Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

 

Kérdezte, hogy a van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendeletmódosítás elfogadásáról. 

 

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

határozatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

41/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás és Abony Város Önkormányzata között létrejött 

megállapodás módosítására 
 

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

évi CLXXXIX. törvény 10. §-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a köznevelési feladatot 

ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi 

CLXXXVIII. törvény 4. §-ban foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás valamint 

Abony Város Önkormányzata között létrejött megállapodás-módosítását a határozat mellékletét 

képező tartalommal jóváhagyja.  

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat 

mellékletét képező Megállapodás-módosítás aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  
Titkárság 

A határozatról értesül:  
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 

Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

Újszilvás Község Önkormányzata 



A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

                 - - - 

 

6./ Napirendi pont tárgya: A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja  

             intézményvezetője kinevezéséhez kapcsolódó egyetértési jog gyakorlásáról 

 
 Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

 

Kérdezte, hogy a van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozat elfogadásáról. 

 

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

határozatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

42/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja intézményvezetője 

kinevezéséhez kapcsolódó egyetértési jog gyakorlásáról 

 

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

évi CLXXXIX. törvény 13.§ és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. 

évi CVII. törvény alapján az alábbi határozatot hozza:  

 

1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsa 

Deákné Orosz Zsuzsanna, Abony, Tamási Áron u. 25. szám alatti lakost nevezze ki a Ceglédi 

Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja – Abony, Szilágyi Erzsébet u. 3. sz. – 

intézményvezetőjének 2013. 03. 01-2018. 02. 28-ig terjedő időszakra.  

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről – jelen határozat megküldésével – 

tájékoztassa a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsát.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Balogh Pál 

Végrehajtásban közreműködik: Titkárság 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

2. dr. Balogh Pál jegyző 

3. Parti Mihály alpolgármester 

4. Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

5. Valamennyi Osztályvezető 

 

    - - - 

 

7./ Napirendi pont tárgya: Abony város beiskolázási körzethatárának módosítására 

 
 Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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



Kérdezte, hogy a van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozat elfogadásáról. 

 

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

határozatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

43/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony város beiskolázási körzethatárának módosítására 
 

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

évi CLXXXIX. törvény 10. §-a alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) 

bekezdésében meghatározott jogkörében az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az abonyi általános iskolák felvételi körzetének 

meghatározására vonatkozó véleményét a határozat melléklete szerinti tartalommal adja meg.  

 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozat 

megküldésével tájékoztassa a Képviselő-testület véleményéről a Pest Megyei Kormányhivatal 

Oktatási Főosztályát.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 

Végrehajtásban közreműködik:  
Titkárság 

A határozatról értesül:  
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Somogyi Imre Általános Iskola 

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

   - - - 

 

8./ Napirendi pont tárgya: Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és  Múzeumi Kiállítóhely igazgatói 

            állására (magasabb vezető) pályázat kiírása  

 
 Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

 

Kérdezte, hogy a van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozat elfogadásáról. 



 

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

határozatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

44/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely igazgatói állására (magasabb 

vezető) pályázat kiírásáról 

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

CLXXXIX. törvény 41. § ( 7) bekezdése alapján, figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-ban, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) 

Korm. rendeletben 6/A. és 7.§-aiban foglaltakra az alábbi határozatot hozta: 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és 

Múzeumi Kiállítóhely igazgatói állásának ( magasabb vezető) betöltésére pályázatot ír ki a 

határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

2. A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes 

oldalán és a helyben szokásos módon közzé kell tenni.  

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az országos 

szakmai szervezet képviselője bizottság tagjává történő delegációjához kapcsolódó szükséges 

intézkedéséket tegye meg. 

 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az Oktatási Sport és Kulturális 

Bizottságot, hogy a 3. pont alapján kiegészült szakértővel a pályázókat meghallgassa. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1-3. pontban foglalt feladatokkal 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő: A pályázati kiírás megjelentetésének határideje: 2013. február 28. napját követő 5 

munkanapon belül. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

2. dr. Balogh Pál jegyző 

3. Parti Mihály alpolgármester 

4. Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

5. Titkárság 

6. Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

 

               - - - 

 

9./ Napirendi pont tárgya: A társadalmi szervezetek 2012. évi önkormányzati támogatásának   

             felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
 Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

 



Kérdezte, hogy a van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a tájékoztató elfogadásáról. 

 

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

határozatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

45/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A társadalmi szervezetek 2012. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról szóló 

tájékoztató elfogadásáról 

 

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

évi CLXXXIX. tv. 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek 2012. évi önkormányzati 

támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztatót megismerte és elfogadja. 

 

A határozatról értesül: 

1. Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. dr. Balogh Pál jegyző 

4. Valamennyi Osztályvezető 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

       - - - 

 

10./ Napirendi pont tárgya: Az Abonyi Mikes-tó (2972 helyrajzi szám) hasznosítására történő ajánlat 

    elbírálása 

 
 Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat majd elmondta, hogy véleménye 

szerint a kérelmet a testület utasítsa el. 

 

Dr. Magyar Gábor: Elmondta, hogy azt megérti, hogy az engedélyek későn érkeznek meg, de azt sem 

látja, hogy ebből üzleti lehetőség adódna. Pedig itt van most egy lehetőség és ezt is elutasítjuk és 

meghagyjuk az Abokomnak. Azt gondolja, mindenképpen gondoljuk át és ha valaki tesz egy ilyen 

ajánlatot, ne utasítsuk el élből. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Véleménye szerint, ha már 60 millió Ft-ból készült el a tó akkor próbáljunk arra 

törekedni, hogy önfenntartó legyen és a közmunkások a városban más helyeket tudjanak fenntartani és 

gondozni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Dolgozza ki a pályázó, hogy mi a szándéka jogi háttérrel együtt, mennyi 

bérleti díjat fizet stb.  

 

Kérdezte, hogy a van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozat elfogadásáról. 



 

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

határozatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

46/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abony Mikes - tó (2972 helyrajzi szám) hasznosítására történő ajánlat elbírálásáról 

 

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

CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az Abony Város Önkormányzatának 

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

önkormányzati rendelet 10. § (1-2) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a Mikes-tó területének hasznosítását pályázat útján kívánja megvalósítani.  

 

2. Készüljön előterjesztés a kiírandó hasznosítási pályázatra vonatkozóan.  

 

Határidő:  a Képviselő-testület munkaterv szerinti áprilisi ülése 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: 

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 dr. Balog Pál jegyző 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Bradács László 

 

   - - - 

 

11./ Napirendi pont tárgya: Györe Pál díszpolgár emlékére állítandó szoborral kapcsolatos   

               döntéshozatal 

 
 Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Javasolta, hogy a szobor kihelyezése a múzeum előtt is lehetne, mivel a 

munkássága oda kötődik. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy az kérés, volt, hogy oda ne kerüljön. 

 

Fekete Tibor Károly: Kérdezte, hogy a család milyen véleménnyel van erről a dologról? 

 

Györe Tibor: Elmondta, hogy megtisztelő és nagyon köszöni a család, hogy ez a szobor állítás egyáltalán 

eszébe jutott a városnak. Külön köszöni az alapítványnak és Antal Sándornak a kezdeményezést. Annyit 

szeretne a makettekhez hozzáfűzni, hogy ha lehet, kérjünk még be szobrászoktól makett mintát mert ezek 

szerinte nem hasonlítanak Györe Pálra. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy igen még lesz harmadik művésztől is bekérve makett 

ezek az első közötti makettek, de természetesen az Abonyiak Abonyért alapítvány megadja a lehetőséget 

véleményezni a maketteket és természetesen a család fog dönteni. 

 

Kérdezte, hogy a van-e kérdés, hozzászólás? 



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozat elfogadásáról. 

 

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

határozatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

47/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Györe Pál díszpolgár emlékére állítandó szoborral kapcsolatos döntéshozatal 

 

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

évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy egy Györe Pált 

ábrázoló szobor kerüljön felállításra. 

 

2. A Képviselő-testület támogatja, hogy az Abonyiak Abonyért Alapítvány szervezze és koordinálja 

a szoborállítás folyamatát.  

 

3. A Képviselő-testület kifejezi azon kérését, hogy a család szoros bevonásával készüljön el a 

megvalósításra kerülő szobor makettje.  

 

4. A Képviselő-testület megfontolásra javasolja a szervezők részére, hogy a szobor az Abonyi Lajos 

Falumúzeum előtti közterületen kerüljön felállításra.  

 

5. A megvalósításra kerülő szobor helyének kijelöléséről a Képviselő-testület dönt.  

 

6. A Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről – jelen határozat megküldésével – 

értesítse a kezdeményező Abonyiak Abonyért Alapítvány kuratóriumát. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  dr. Balogh Pál jegyző 

A végrehajtásban közreműködik:  

Titkárság 

A határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Abonyiak Abonyért Alapítvány 

Antal Sándor 

   - - - 

 

12./ Napirendi pont tárgya: Az ideiglenes piac kialakításáról szóló 29/2013. (II. 14.) számú képviselő-

      testületi határozat módosításáról 

 
 Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Kérdezte, hogy a van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozat elfogadásáról. 



 

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

határozatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

48/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ideiglenes piac kialakításáról szóló 29/2013. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat 

módosításáról 

 

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

évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában jogkörében eljárva, a 29/2013. (II.14.) számú képviselő-testületi 

határozat az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. A határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„ A bontási munkálatok kivitelezése az alábbiak szerint történik: 

 

1. ütem: Abony Város Képviselő- testülete felhatalmazza az Abokom Nonprofit Kft-t a 

Keravill épülete mögötti gázvezeték átvágásával kapcsolatos intézkedések megtételére, a 

volt gazdabolt-épület ajtóinak levételére, majd ezt követően a Keravill épületének teljes 

bontási munkálatainak elvégzésére. A bontási munkák ideje: 2013. április 15 - 30.  

 

2. ütem: A végleges piaccsarnok elkészültét követően a volt gazdabolt épületének teljes 

bontása.  

 

2. A határozat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„3. Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képező vállalkozási 

szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.” 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit, Abokom Nonprofit Kft. 

A végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési osztály 

Értesülnek: Romhányiné dr. Balogh Edit 

      Parti Mihály alpolgármester 

      dr. Balogh Pál jegyző 

      Valamennyi osztályvezető 

      Abokom Nonprofit Kft. 

   - - - 

 

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

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

polgármester a nyílt ülést bezárta és a Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit               Dr. Balogh Pál 

                       polgármester                              jegyző    


