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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről. 

 

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

Egedy Zsolt, Habony István, Kovács László, Murvainé Kovács Rita képviselők 

 

Képviselő-testület tagjai: 7 fő. 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Balogh Pál jegyző, Kelemen Tibor aljegyző, Jászberényi 

Ferenc Gazdasági Osztály osztályvezetője, Vincze István Mikro-Voks kezelő, Csajbók Zsuzsanna 

jegyzőkönyvvezető, dr. Tömböl Klára Loretta titkársági ügyintéző 

 

Meghívottként jelen volt: Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadó, Jánosi László az Abonyi Városfejlesztő 

Kft. ügyvezető igazgatója, Gáspár Csaba, az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 

 

Napirendi pont tárgyalása közben érkezett: Dr. Abonyi Viktor, Gulykáné Gál Erzsébet képviselők, 

Kovács Teodóra, a Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya osztályvezetője 

 

Állampolgári megjelenés: 3 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 7 fővel 

határozatképes. 

 

Ismertette a Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait. 

 

Napirend:          Előterjesztő: 

 

Zárt Ülés  

 

1. Abony Város Önkormányzata részére a     Tóth Róbert 

 KMOP 5.2.1/B/09-2f-2010-0011 azonosító számú    Ad-Hoc Bizottság elnöke 

 „Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált  

településközpont fejlesztése” című pályázat  

 „Abony város Közösségi Háza - Komplex kulturális, 

 oktatási, művészeti központ pince gépészet megvalósítása” 

 tervezési és kivitelezési munkáinak ellátására ajánlattételi  

felhívás elfogadása 

 

2. Abony Város Önkormányzata részére a     Tóth Róbert 

 KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. azonosító számú projekt   Ad-Hoc Bizottság elnöke 

 keretén belül a „Közösségi Ház - Komplex kulturális, 

  oktatási, művészeti központ és Zeneiskola eszköz beszerzése”-re 

  tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

 

3. KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt  Tóth Róbert 

  keretén belül az Abony Város szennyvíztisztító   Ad-Hoc Bizottság elnöke 

  telepének korszerűsítése című pályázat megvalósításával 

  kapcsolatos „FIDIC mérnöki feladatok teljes körű 
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  ellátására tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének  

  megállapítása 

 

4. KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt  Tóth Róbert 

  keretén belül az Abony Város szennyvíztisztító telepének  Ad-Hoc Bizottság elnöke 

  korszerűsítése című pályázat megvalósításával kapcsolatos 

  „Projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátására tárgyú 

  közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

 

5. Az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói    Romhányiné dr. Balogh Edit 

 állására beérkezett pályázatok elbírálása    Polgármester 

 

6. Az ABOKOM Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága   Romhányiné dr. Balogh Edit 

 tagjainak megválasztása       Polgármester 

 

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

kijelölése         Polgármester 

 

8. Az Önkormányzat 2012. december 31-én     Romhányiné dr. Balogh Edit 

 fennálló adósságából az átvállalást követően     Polgármester 

 fennmaradt adósságállománya állam általi átvállalásából  

 fakadó döntések meghozatala 

 

9. Abony 3312/2 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása   Romhányiné dr. Balogh Edit 

           Polgármester 

 

10. A „Virágos Abonyért” cím adományozása    Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

 

Nyílt Ülés  

 

1. Az ABOKOM Nonprofit Kft. Alapítói Okiratának    Romhányiné dr. Balogh Edit 

a céget érintő személyi döntésekből      Polgármester 

fakadó módosítása 

 

2.  Abony Város Önkormányzat gazdálkodásának    Romhányiné dr. Balogh Edit 

2013. évi első félévi helyzetéről szóló tájékoztatás   Polgármester 

 

3. Az ABOKOM Nonprofit Kft többletfinanszírozási    Romhányiné dr. Balogh Edit 

igényének elbírálásáról szóló 185/2013. (VII. 16.)    Polgármester 

Képviselő-testületi határozat módosítása 

 

4. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló    Romhányiné dr. Balogh Edit 

5/2013. (II. 28.) számú rendeletének módosítása   Polgármester 

 

5. Az Abonyi Kézilabda Klub kérelmének elbírálása   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

6. Az óvodák 2012/2013. tanév végi beszámolója    Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

7. Az óvodák 2013/2014. tanév szakmai      Romhányiné dr. Balogh Edit 
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feladatellátáshoz szükséges pedagógus álláshelyek    Polgármester 

 számának meghatározása 

 

8. Piac-vásárcsarnok működési rendjének jóváhagyása   Gáspár Csaba ügyvezető igazgató 

ABOKOM Nonprofit Kft.  

 

9. Az Abony 4989/1 hrsz. ingatlan (Imre utcai sportpálya)   Romhányiné dr. Balogh Edit 

hasznosításra vonatkozó pályázat kiírása    Polgármester 

 

10. Az önkormányzat tulajdonát képező Abony, Vak Bottyán út 13. Romhányiné dr. Balogh Edit 

 szám alatti 55 m² alapterületű bérlakás nem szociális jogcímen Polgármester 

 történő bérbeadása 

 

11. Lejárt határidejű határozatok      Romhányiné dr. Balogh Edit 

          Polgármester 

 

 

Dr. Egedy Zsolt: Javasolta, hogy az „Az NFÜ KFF NFÜ/13/C/08-59/ 2013 számú döntésével kapcsolatos 

jogorvoslati lehetőség igénybevétele” című, meghívóban nem szereplő napirendi pont nyílt ülésen kerüljön 

megtárgyalásra.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Dr. Egedy Zsolt 

javaslatáról, amely szerint az „Az NFÜ KFF NFÜ/13/C/08-59/ 2013 számú döntésével kapcsolatos 

jogorvoslati lehetőség igénybevétele” című, meghívóban nem szereplő napirendi pont nyílt ülésen kerüljön 

megtárgyalásra.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 igen és 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a napirendi 

pont nyílt ülésen való megtárgyalásáról szóló javaslatot nem fogadta el és a következő határozatot hozta:  

 

209/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az „Az NFÜ KFF NFÜ/13/C/08-59/ 2013 számú döntésével kapcsolatos jogorvoslati lehetőség 

igénybevétele” című napirendi pont nyílt ülésen való tárgyalásáról szóló javaslatról 

 

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

CLXXXIX. törvény 46. § által 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. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „Az NFÜ KFF 

NFÜ/13/C/08-59/ 2013 számú döntésével kapcsolatos jogorvoslati lehetőség igénybevétele” című 

napirendi pont a Képviselő-testület nyílt ülésén való tárgyalását elutasítja.  

 

- - - 

 

Javasolta, hogy a meghívóban nem szereplő, „NFÜ KFF NFÜ/13/C/08-59/ 2013 számú döntésével 

kapcsolatos jogorvoslati lehetőség igénybevétele” című napirendi pont a zárt ülés 11. napirendi pontjaként 

kerüljön felvételre.  

 

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

 

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

pont felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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210/2013. (VIII.1.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az „Az NFÜ KFF NFÜ/13/C/08-59/ 2013 számú döntésével kapcsolatos jogorvoslati lehetőség 

igénybevétele” című napirendi pont felvételéről  
 

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

CLXXXIX. törvény 46. § által 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. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „Az NFÜ KFF 

NFÜ/13/C/08-59/ 2013 számú döntésével kapcsolatos jogorvoslati lehetőség igénybevétele” című 

napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülésének 11. napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

 

- - - 

 

Javasolta, hogy a meghívóban nem szereplő, „Kistérségi startmunka mintaprogramban való részvétel” című 

napirendi pont a nyílt ülés 11. napirendi pontjaként kerüljön felvételre.  

 

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

 

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

pont felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

211/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a „Kistérségi startmunka mintaprogramban való részvétel” című napirendi pont felvételéről  

 

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

CLXXXIX. törvény 46. § által 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. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „Kistérségi 

startmunka mintaprogramban való részvétel” című napirendi pontot a Képviselő-testület nyílt ülésének 

11. napirendi pontjaként napirendre tűzi.  

 

- - - 

 

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

 

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

pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirend:          Előterjesztő: 

 

Zárt Ülés  

 

1. Abony Város Önkormányzata részére a     Tóth Róbert 

 KMOP 5.2.1/B/09-2f-2010-0011 azonosító számú    Ad-Hoc Bizottság elnöke 

 „Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált  

településközpont fejlesztése” című pályázat  

 „Abony város Közösségi Háza - Komplex kulturális, 

 oktatási, művészeti központ pince gépészet megvalósítása” 

 tervezési és kivitelezési munkáinak ellátására ajánlattételi  

felhívás elfogadása 

 

 



6 

 

2. Abony Város Önkormányzata részére a     Tóth Róbert 

 KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. azonosító számú projekt   Ad-Hoc Bizottság elnöke 

 keretén belül a „Közösségi Ház - Komplex kulturális, 

  oktatási, művészeti központ és Zeneiskola eszköz beszerzése”-re 

  tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

 

3. KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt  Tóth Róbert 

  keretén belül az Abony Város szennyvíztisztító   Ad-Hoc Bizottság elnöke 

  telepének korszerűsítése című pályázat megvalósításával 

  kapcsolatos „FIDIC mérnöki feladatok teljes körű 

  ellátására tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének  

  megállapítása 

 

4. KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt  Tóth Róbert 

  keretén belül az Abony Város szennyvíztisztító telepének  Ad-Hoc Bizottság elnöke 

  korszerűsítése című pályázat megvalósításával kapcsolatos 

  „Projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátására tárgyú 

  közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

 

5. Az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói    Romhányiné dr. Balogh Edit 

 állására beérkezett pályázatok elbírálása    Polgármester 

 

6. Az ABOKOM Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága   Romhányiné dr. Balogh Edit 

 tagjainak megválasztása       Polgármester 

 

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

kijelölése         Polgármester 

 

8. Az Önkormányzat 2012. december 31-én     Romhányiné dr. Balogh Edit 

 fennálló adósságából az átvállalást követően     Polgármester 

 fennmaradt adósságállománya állam általi átvállalásából  

 fakadó döntések meghozatala 

 

9. Abony 3312/2 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása   Romhányiné dr. Balogh Edit 

           Polgármester 

 

10. A „Virágos Abonyért” cím adományozása    Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

11. Az NFÜ KFF NFÜ/13/C/08-59/ 2013 számú döntésével  Romhányiné dr. Balogh Edit 

 kapcsolatos jogorvoslati lehetőség igénybevétele   Polgármester 

 

Nyílt Ülés  

 

1. Az ABOKOM Nonprofit Kft. Alapítói Okiratának    Romhányiné dr. Balogh Edit 

a céget érintő személyi döntésekből      Polgármester 

fakadó módosítása 

 

2.  Abony Város Önkormányzat gazdálkodásának    Romhányiné dr. Balogh Edit 

2013. évi első félévi helyzetéről szóló tájékoztatás   Polgármester 
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2. Az ABOKOM Nonprofit Kft többletfinanszírozási    Romhányiné dr. Balogh Edit 

igényének elbírálásáról szóló 185/2013. (VII. 16.)    Polgármester 

Képviselő-testületi határozat módosítása 

 

4. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló    Romhányiné dr. Balogh Edit 

5/2013. (II. 28.) számú rendeletének módosítása   Polgármester 

 

5. Az Abonyi Kézilabda Klub kérelmének elbírálása   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

6. Az óvodák 2012/2013. tanév végi beszámolója    Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

7. Az óvodák 2013/2014. tanév szakmai      Romhányiné dr. Balogh Edit 

feladatellátáshoz szükséges pedagógus álláshelyek    Polgármester 

 számának meghatározása 

 

8. Piac-vásárcsarnok működési rendjének jóváhagyása   Gáspár Csaba ügyvezető igazgató 

ABOKOM Nonprofit Kft.  

 

9. Az Abony 4989/1 hrsz. ingatlan (Imre utcai sportpálya)   Romhányiné dr. Balogh Edit 

hasznosításra vonatkozó pályázat kiírása    Polgármester 

 

10. Az önkormányzat tulajdonát képező Abony, Vak Bottyán út 13. Romhányiné dr. Balogh Edit 

 szám alatti 55 m² alapterületű bérlakás nem szociális jogcímen Polgármester 

 történő bérbeadása 

 

11. Kistérségi startmunka mintaprogramban való részvétel  Romhányiné dr. Balogh Edit 

          Polgármester 

 

12.  Lejárt határidejű határozatok      Romhányiné dr. Balogh Edit 

          Polgármester 

 

- - - 

 

Napirend előtti hozzászólások:  

 

Dr. Egedy Zsolt: Örömmel állapította meg, hogy az Arany János úti óvoda melletti járdaszakasz 

vízelvezetése megtörtént, de mivel a járda szintjét megemelték, a probléma áthárítódott az óvoda közvetlen 

szomszédjában lévő járdaszakaszra. A Piaccsarnok átadási ünnepségén megállapította, hogy a csarnokban 

lévő asztalok nem bírnak el nagyobb terhet, ezt nagy problémának tartja, javasolta az asztalok cseréjét.  

 

Parti Mihály: Szintén örömmel fogadta az óvoda melletti járdaszakasz elkészültét. Megállapította, hogy a 

csatorna a járda alá van vezetve, ebből feltételezhető, hogy külön csatornán viszik el a vizet a víznyelő 

helyre.  

 

Jánosi László: Elmondta, a tervlapon ezzel a konstrukcióval és kialakítással szerepelnek a Piaccsarnokban 

az asztalok.  

 

Dr. Abonyi Viktor megérkezett, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 8 fő.  

 

Habony István: Jelezte az OTP homlokzatának kialakításával, valamint a közlekedési jelzőtáblák 

hiánypótlásával kapcsolatos problémákat. Kérdezte, hogy az Újszászi út átadása mikor történik meg? 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Az Újszászi út műszaki átadása a mai nappal megkezdődött, a forgalomba 

helyezés a holnapi nappal szintén megtörténik.  

 

Kovács László: Kérte a lakosság nevében polgármester asszony tájékoztatását a felújítandó 22 utcára 

vonatkozóan, milyen ütemezésben dolgoznak majd az építők. Kérdezte továbbá, mikor foglalhatják el 

helyeiket a Piaccsarnokban az árusok?  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, a Kincskeresőben meg fog jelenni Az ütemterv. az érintett utca 

lakóit szórólapokkal is tájékoztatni fogják a munkálatok megkezdését megelőzően. A piac használatba vételi 

engedély kérelme, illetve a működési engedély kérelem elment, amint az engedélyek megérkeznek, a 

csarnokot használatba lehet venni.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet megérkezett, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok szám 9 fő.  

 

Habony István: Kérte, ne vegyék át, ne fizessék ki a rosszul elkészített, kivitelezett utakat. A beépítetlen 

területek, elhagyott épületek tekintetében kérte, a közterület felügyelők mérjék fel a helyzetet, a következő 

Képviselő-testületi ülésre készüljön tájékoztatás és terv az intézkedések megtételére vonatkozóan.  

 

- - - 

 

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

 

A zárt ülés napirendjének tárgyalása közben megérkezett Kocsiné Tóth Valéria. 

 

A zárt ülést és a szünetet követően a nyílt napirend tárgyalásának kezdetén a jelen lévő Képviselő-

testületi tagok száma 8 fő.  

 

- - - 

 

1. / Napirendi pont tárgya: Az ABOKOM Nonprofit Kft. Alapítói Okiratának a céget 

érintő személyi döntésekből fakadó módosítása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Tájékoztatta a közönséget és a lakosságot, hogy az ABOKOM Nonprofit 

Kft. ügyvezetője a következő 3 évre Gáspár Csaba lett. Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, az 

alapító okirat módosítása a zárt ülésen megválasztott tisztségviselőket tartalmazza.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

225/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ABOKOM Nonprofit Kft. Alapítói Okiratának a céget érintő személyi döntésekből fakadó 

módosításáról  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk  1.bekezdés e.) 

pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában 

biztosított jogkörében eljárva, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben foglaltak alapján az 

alábbi határozatot hozta: 
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1. A Képviselő-testület az ABOKOM Nonprofit Kft. Alapítói Okiratának módosításáról rendelkező 

– jelen határozat mellékletét képező – alapítói határozatot jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti alapítói határozat és a 

módosított Alapító Okirat aláírására 

 

Határidő: 2013. szeptember 01. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  Titkárság 

 

 

3. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbírósági 

átvezetéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2013. szeptember 01. 

Felelős:  ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály  alpolgármester 

3. Dr. Balogh Pál jegyző  

4. Kelemen Tibor aljegyző 

5. Valamennyi Osztályvezető 

6. ABOKOM Nonprofit Kft. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

- - - 

 

Gulykáné Gál Erzsébet és Murvainé Kovács Rita megérkezett az ülésterembe, így a jelen lévő 

Képviselő-testületi tagok száma 10 fő.  

 

2. / Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat gazdálkodásának 2013. évi első 

félévi helyzetéről szóló tájékoztatás 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte Jászberényi Ferenc osztályvezető urat, felkérte az esetlegesen 

felmerülő kérdések megválaszolására. Felkérte a Habony István elnök urat, hogy a Pénzügyi Bizottság 

munkáját e tekintetben ismertesse.  

 

Habony István: Ismertette a Pénzügyi Bizottság álláspontját. Elmondta, a Bizottság a beszámolót 

megtárgyalta, elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A Bizottság megállapította, a gazdálkodás a 

költségvetésben megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően történt a 2013. év első felében. Annak 

ellenére, hogy a költségvetés februári elfogadásával összefüggésben bizonyos bevételek meg lettek emelve 

annak érdekében, hogy a költségvetés helyre álljon, a Bizottság felhívta a Hivatal figyelmét, hogy a helyi 

adóbevételeket kiemelten kezelje. A gépjárműadó befizetésével összefüggésben elmondta, a Bizottság 

kérése, hogy az egyes osztályok közötti információáramlás jobb színvonalon valósuljon meg. A kommunális 

adó behajtását tekintve sem volt a Bizottság megelégedve.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy az egyházi kártalanítás összegéből mekkora hányadot használt már fel a 

Pénzügyi Osztály a folyó fizetési kötelezettségek teljesítésére. A bírságokból befolyt összeget alacsonynak 

tartja.  
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Jászberényi Ferenc: Kiegészítésként elmondta, amikor döntött a Képviselő-testület arról, hogy az egyházi 

kárpótlás összegét fel lehet használni működési kiadásokra, azon előterjesztés része volt egy melléklet, 

amelyben 3 csoportban ismertették a hátralékok mértékét és fajtáját. Jelenleg 23 millió Ft-nál tartanak, ami 

meg is valósult. Az Abonyi Kéttorony Kötvény kamataiból ideiglenesen felhasznált összeget még vissza kell 

pótolni, azzal együtt az összeg 123 millió Ft, vagyis a kárpótlási összeg elfogyott.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A bírságokkal kapcsolatosan elmondta, a szeptemberi ülésre hozni fogják a 

közterület felügyelők munkájáról szóló részletes tájékoztatást, valamint a bírságokkal kapcsolatos 

befizetéseket.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 9 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

226/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

gazdálkodásának 2013. első félévi helyzetéről szóló tájékoztató 

 

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

CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXXV. törvényben foglaltakat Abony Város Önkormányzat 2013. első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót 

elfogadja. 

 

A határozatról értesülnek: 

1. Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. dr. Balogh Pál jegyző 

4. Kelemen Tibor aljegyző 

5. Valamennyi osztály vezetője 

6. Valamennyi intézmény vezetője 

 

- - - 

 

3. / Napirendi pont tárgya: Az ABOKOM Nonprofit Kft többletfinanszírozási igényének 

elbírálásáról szóló 185/2013. (VII. 16.) Képviselő-testületi 

határozat módosítása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte jegyző úrtól, jogszerű-e, hogy Jászberényi Ferenc úr elmondása szerint az 

ABOKOM Nonprofit Kft. részére az átutalás már megtörtént, és csak ezt követően dönt a Képviselő-testület 

az előirányzati sorról, ahonnan át kell utalni? 

 

dr. Balogh Pál: Elmondta, írásban fog válaszolni erre a kérdésre, miután tisztázta a tényállást.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A Képviselő-testületi döntés megszületett, az összeg fele került átutalásra. 

Nem törvénysértő, a költségvetési rendelet-módosítás a már meghozott döntések végrehajtását tartalmazza.  
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Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 9 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

227/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ABOKOM Nonprofit Kft többletfinanszírozási igényének elbírálásáról szóló 185/2013. (VII. 16.) 

képviselő-testületi határozat módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§. 

(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 185/2013. (VII. 16.) képviselő-testületi határozatot az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

1. A határozat az alábbi 3.a ponttal egészül ki :  

 

„3.a. A Városi Tevékenység 730-259/32 592123 Fejlesztési céltartalék sorról 25.920.000,-Ft-ot 

átcsoportosít a Városi Tevékenység 730-259/32 553122 Állami fenntartás alá kerülő intézmények 

által használt vagyon teljes körű működt., takarítás karbantartás ABOKOM Kft. előirányzat sorra 

20.409.449,-Ft-ot, valamint a Városi Tevékenység 730-259/32 56111 Vásárolt termékek és 

szolgáltatások Áfa-ja sorra 5.510.551,-Ft-ot.”  

 

2. A határozat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosítása 

során a 3.a. pont szerinti döntés átvezetését szerepeltesse.”  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: 
Gazdasági Osztály 

 

A határozatról értesül: 

7. Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

8. Parti Mihály alpolgármester 

9. dr. Balogh Pál jegyző 

10. Kelemen Tibor aljegyző 

11. Gazdasági Osztály 

 

- - - 

 

4. / Napirendi pont tárgya: Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 28.) 

számú rendeletének módosítása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító rendelet-tervezet elfogadásáról.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 9 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 

módosító rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2013. (IX.2.) önkormányzati rendelete 

     az  Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. ( II.28.) számú rendeletének 

módosításáról 

 

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

23. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 

törvény előírásai alapján meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Az önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28.) sz. rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 3. § (1), 4 § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„3.. § 

 

(1)                 Bevételi főösszegét     6 522 700 e Ft-ban 

Kiadási főösszegét    6 522 700 e Ft-ban  

 

állapítja meg az alábbi részletezéssel. 

 

4.§ 

(1) Tárgyévi költségvetési bevételek: 

  

1. Intézményi működési bevételek    126.848 e Ft 

2. Közhatalmi bevételek   402.027 e Ft 

Ebből:  

  Helyi adók   280.917 e Ft 

   Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek   64.668 e Ft 

   Átengedett központi adók   56.442 e Ft 

3. Támogatás Áht.-on belülről   215.194 e Ft 

4. Működési célú átvett pénzeszköz                                    4.020 e Ft  

5. Előző évi költségvetési kieg,visszatérülések                                          10.825 e Ft   

6. Helyi önkorm.ált.műk.és ágazati felad.kapcs.tám.                               682.858 e Ft 

7. Felhalmozási bevételek (tárgyi eszk.ért.)   57.591 e Ft 

8. Végleges pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről    19.757 e Ft 

9. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek                              498.800 e Ft 

10. Pénzügyi befektetések bevételei                              118.509 e Ft  

11. Támogatási kölcsönök megtérülése (felh.)   1.500 e Ft 

12. Önkormányzatok felhalm.költségvetési támogatása                       2.361.874 e Ft 

13. Pénzmaradvány igénybe vétele (belső finanszírozás)  2.022.897 e Ft 

Ebből:  

 működési                                252.898 e Ft                             

           felhalmozási 1.769.999 e Ft                                                 

Összesen:                 6.522.700 e FT  

 

 

(2) Tárgyévi költségvetési kiadások: 
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1. Személyi juttatások   395.798 e Ft 

2. Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó  105.116 e Ft 

3. Dologi és egyéb folyó kiadások      981.483 e Ft 

4. Támogatásértékű működési kiadások   42.360 e Ft 

5. Pénzeszközátadás áht-n kivülre   15.188 e Ft 

6. Ellátottak pénzbeli juttatása (szoc.jutt.)   136.008 e Ft 

7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása                                          149 e Ft  

8. Felújítási kiadások   73.521 e Ft 

9. Beruházási kiadások   978.929 e Ft 

10. Felhalmozási célú pénzeszközátadás   0 e Ft 

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások   0 e Ft 

12. Adott kölcsönök   10.500 e Ft 

13. Tartalékok   1.356.694 e Ft 

14. Finanszírozási kiadások   2.426.954 e Ft 

Összesen:                                                                                  6 522 700 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. 

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

     (6)A Rendelet 14.1 melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 

 

3. § 

 

(1) A Rendelet 15.1 melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 

(2) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 

(3) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 

 

4. §  

 

               Záró rendelkezés 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő első munkanapon lép hatályba. 

Abony, 2013. augusztus 29. 

 

               Romhányiné dr. Balogh Edit    Dr. Balogh Pál                               

   Polgármester            Jegyző      

 

       

Kihirdetve: Abony, 2013. szeptember 2. 

 

                   Dr. Balogh Pál 

                Jegyző 
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A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

- - - 

 

5. / Napirendi pont tárgya: Az Abonyi Kézilabda Klub kérelmének elbírálása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, a támogatás pályázati 

rendszeren kívül nyújtott támogatás, ezért szükséges a Képviselő-testületi döntés. A Pénzügyi Bizottság 

támogatta a határozati javaslatot.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, mindenképpen támogatja a kézilabda klub kérelmét. Örül, hogy 

sikerült megoldást találni a problémára.  

 

Dr. Egedy Zsolt: A költségvetési-rendelet módosítást nem érintette a döntés, ezért arról volt szó, hogy ez 

vissza fog kerülni a Képviselő-testület elé egy újabb döntésre.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A Pénzügyi Bizottság kezében volt a pénzek szétosztása, a költségvetési 

rendelet-módosítást most fogadta el a Képviselő-testület.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

228/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Kézilabda Klub kérelmének elbírálásáról 

 

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

CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. 

(II.28.) sz. önkormányzati rendeletet figyelembe véve az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület 600.000 Ft vissza nem térítendő támogatást ítél meg az Abonyi Kézilabda Klub 

részére, melynek fedezete a 730 259/15889-9421 városi tevékenység szakfeladat 194243 

kölcsönnyújtás soráról a 730 259/32841-1261 városi tevékenység végleges pénzeszköz átadás 

államháztartáson kívülre sorára történő átcsoportosítással biztosítja. 

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat tartalmának megfelelő támogatási 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Osztály 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosítása 

során az 1. pont szerinti döntés átvezetését szerepeltesse. 

 

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása 

Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző 
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Végrehajtásban közreműködik:  

Gazdasági Osztály 

 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

Abonyi Kézilabda Klub 

 

- - - 

 

6. / Napirendi pont tárgya: Az óvodák 2012/2013. tanév végi beszámolója 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte Gulykáné Gál Erzsébetet, az Oktatási, Sport és Kulturális 

Bizottság elnökét, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéshez.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, nem kívánta azt szóban kiegészíteni. 

Elmondta, a beszámolóból kitűnik, hogy maximálisan végzik a munkájukat. Köszönetét fejezte ki a 

pedagógusoknak munkájukért. Elmondta, a Bizottság javasolta a beszámoló elfogadását.  

 

Habony István: Felhívta a figyelmet arra, hogy az előterjesztések készítése során a táblázatok készítése 

azonos statisztikai adatok alapján történjen. A táblázatoknak kell, hogy legyen címe, meg kell jelölni a 

mértékegységet.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Teljesen jogosnak tartotta elnök úr felvetését. Javasolta, a határozatba foglalják bele a 

Képviselő-testület köszönetnyilvánítását a pedagógusok áldozatos munkájáért a 2012-2013-as évre 

vonatkozóan.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

kiegészített határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

229/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az óvodák 2012/2013. tanévvégi beszámolójának elfogadásáról 

 

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

CLXXXIX. 10§-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 83. §-ban foglaltakat az alábbi határozatot hozta:  

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodák 2012/2013. tanévvégi beszámolóját 

megismerte és elfogadja. 

2. A Képviselő-testület levélben köszönetét fejezi ki az óvodák pedagógusainak éves munkájukért.  

 

Határidő: 2013/14. nevelési év 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  
Titkárság 
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A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. Dr. Balogh Pál jegyző 

4. Kelemen Tibor aljegyző 

5. Abonyi Gyöngyszemek Óvoda 

6. Abonyi Pingvines Óvoda 

7. Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

 

- - - 

 

7. / Napirendi pont tárgya: Az óvodák 2013/2014. tanév szakmai feladatellátáshoz 

szükséges pedagógus álláshelyek számának meghatározása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Felkérte Gulykáné Gál Erzsébetet, az 

Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság elnökét az előterjesztés kiegészítésére.  

 

Fekete Tibor elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 9 fő.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, a Bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, betöltésre kerültek-e már azok az álláshelyek, amelyek a jogszabályi változás 

követően megnövelt pedagógus álláshelyek következtében létrejöttek? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Folyamatban vannak, hiszen a költségvetési rendelet elfogadásakor az ehhez 

szükséges pénzügyi keretet a Képviselő-testület betervezte, illetve az intézmény vezetőknek a létszámkeret 

már akkor annak megfelelően lett jóváhagyva, van egy-két hely, ahol átcsoportosítás szükséges. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

230/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az óvodák 2013/2014. tanév szakmai feladatellátáshoz szükséges pedagógus álláshelyek számának 

meghatározásáról 

 

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

CLXXXIX. 10.§-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 83. §-ban foglaltakat az alábbi határozatot hozta:  

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában lévő köznevelési 

intézményekben 2013. szeptember 2-tól az alábbiak szerint határozza meg az óvodapedagógusi, 

valamint a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazotti álláshelyeinek számát: 

 

Intézmé

ny 
2013/2014. nevelési év 

Pedagógus 

álláshelyek 

száma 

intézményvezet

Nevelő és 

oktatómunkát 

közvetlenül segítő 

alkalmazottak száma 

Összes 

álláshelyek 

száma 
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őkkel együtt 

Abonyi 

Gyöngy

szemek 

Óvoda 

17 11 28 

Abonyi 

Pingvin

es 

Óvoda 

és 

Bölcsöd

e 

17 11 28 

Abonyi 

Szivárv

ány 

Óvoda 

és 

Bölcsöd

e 

15 10 25 

Összese

n 

49 32 81 

 

2. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:  
 

Major Sándorné intézményvezető 

Kalászné Vámos Katalin intézményvezető 

Sátorné Tóth Melinda intézményvezető 

 

3. A képviselőtestület felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő 

módosításakor a jelen döntésből fakadó módosításokat szerepeltesse. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző 

Végrehajtásban közreműködik:  
Gazdasági Osztály 

A határozatról értesül:  

8. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

9. Parti Mihály alpolgármester 

10. Dr. Balogh Pál jegyző 

11. Kelemen Tibor aljegyző 

12. Abonyi Gyöngyszemek Óvoda 

13. Abonyi Pingvines Óvoda 

14. Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 
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8./ Napirendi pont tárgya: Piac-vásárcsarnok működési rendjének jóváhagyása 

 

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

igazgatóját. Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, a potenciális árusokkal egyeztetés történt a 

jóváhagyott díjakkal kapcsolatban. Nem volt olyan jellegű észrevételük a működési szabályzattal 

kapcsolatban, ami a megbeszélést követően átdolgozást igényelt volna. A piaccsarnokban külön fognak 

árulni az állati termékeket forgalomba hozó kistermelők, őstermelők és kereskedők valamint meghatározott 

helyen történik majd a növényi eredetű élelmiszerek árusítása. A virág és a ruházati termékek az oldalról 

nyitott, felülről fedett piactérben kerülnek elhelyezésre. Az árufeltöltés a hajnali órákra korlátozódik, az 

árusok érkezési sorrendben foglalhatják el helyüket ott, amelyik asztalra nem lesz helyfoglalás.  

 

Kovács László: Kérdezte, gombaszakértő rendelkezésre áll-e majd? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Gombaárusítás azokon a napokon és abban az órában lehet, amelyre az 

ABOKOM-nak megbízási szerződése lesz gombavizsgálóval. A gombavizsgáló kötelező gombaárusításhoz, 

a vizsgálat ingyenes.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, nem lehetett a lakosságnak észrevétele, hiszen a megbeszéléskor még nem volt 

készen az üzemeltetési szabályzat. Kérdezte, hogy élő állat árusítása engedélyezett lesz-e a csarnokban? A 6. 

pontban az szerepel, hogy továbbtenyésztésre értékesített baromfit csak állatorvosi vizsgálattal igazoltan 

lehet árusítani. Ebből az következik, hogy élő állat árusítása lehetséges. Állatorvosként egyetért azzal, hogy 

csak állatorvosi vizsgálattal igazolt baromfit, tejterméket és egyéb dolgokat beszállítani és árusítani. 

Pontatlan a megfogalmazás arra vonatkozóan, hogy bontatlan baromfit állatorvosi vizsgálattal lehet 

árusítani, hiszen a bontatlan baromfit az állatorvos nem tudja megvizsgálni. Javaslatot tett egy komolyabb 

feltétel rendszer kidolgozására, biztosítására. Kérdezte, ha megtiltja az Önkormányzat a csarnokon kívüli 

árusítást, mi lesz a megoldás például a halárusítás esetében, illetve a hűtőlánc mellől történő árusítás 

esetében?  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Az árusokat személyesen tájékoztatta mindenről a megbeszélésen. Élő állat 

árusítására nem lesz lehetőség. A csirke árusításnál is két kategória van, a kistermelői, illetve az őstermelői 

kategória. Bontott, nem darabolt csirke árusítható. Elmondta továbbá, nem elfogadható, ha valaki büfés 

kocsiból árul, míg másnak üzlethelyiséget kell bérelnie, kialakítania. Az üzemeltető feladata, hogy 

megteremtse az esélyegyenlőséget.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy a 6. pont most kerül módosításra, vagy megvárják a szakhatósági 

használatbavételi engedélyeket? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Megvárják az engedélyeket. Az élő állat árusítására vonatkozó rész kivételre 

kerül.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

231/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Piac-vásárcsarnok működési rendjének jóváhagyásáról 

 

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

CLXXXIX. törvény 107. §-ában jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 
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A Képviselő-testület az üzemeltető Abokom Nonprofit Kft. által elkészített, - az Abony Város 

Önkormányzat tulajdonában lévő Abony 859/4 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő - Piac-vásárcsarnok 

működési rendjét tulajdonosi jogkörében eljárva jóváhagyja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Gáspár Csaba ügyvezető igazgató 

A végrehajtásban közreműködik:  

   Abokom Nonprofit Kft. 

 

Értesül:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Abokom Nonprofit Kft.  

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

- - - 

 

9./ Napirendi pont tárgya: Az Abony 4989/1 hrsz. ingatlan (Imre utcai sportpálya) 

hasznosításra vonatkozó pályázat kiírása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, a pályázat benyújtási 

határideje szeptember 17-e.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Ismertette az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság javaslatát, amely szerint 

javasolták az időintervallumot megjelölni, mennyi időre szeretnék az ingatlant használatba adni. Tekintettel 

a nagy értékre, a Bizottság javaslata 1+3 év volt. Javasolták továbbá, készüljön kimutatás az utóbbi két évre 

vonatkozólag arra, hogy a sportpálya milyen rezsiköltségekkel, bérköltségekkel, járulékokkal volt terhelve.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A határozatlan idejű szerződés is felbontható. Amennyiben nem megfelelő a 

működtetés, 2 hónapos felmondási idővel megszüntethető. Javasolta a legfeljebb 15 év megjelölését.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Ismertette az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsági ülésen is felvetett javaslatát, amely 

szerint a Hivatal folytasson előzetes tárgyalásokat a Speciális Otthon tulajdonosával, működtetőjével, hogy 

az ingatlan hátsó része leválasztható-e, illetve van e szándék ennek a telekrésznek az értékesítésére, készülve 

arra az eshetőségre, ha a Tompa Mihály utca felől parkoló kerül kialakításra. Ha megvalósulhatna a telek 

megvásárlása, szélesebb parkoló kerülhetne kialakításra.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, mivel műemléki környezetről van szó, nem valószínű, hogy 

hozzájárul az Örökségvédelmi Hivatal a telekmegosztáshoz, de egy próbát megér.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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232/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abony 4989/1 hrsz. ingatlan (Imre utcai sportpálya) hasznosításra vonatkozó pályázat kiírásáról 

 

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. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az Abony, Imre utca 4989/1 

hrsz. alatt nyilvántartott kivett sporttelep megnevezésű 2 ha 2715 m² alapterületű ingatlan 

hasznosítására, s az erre vonatkozó pályázati felhívás, pályázati kiírást - a határozat melléklete 

szerinti tartalommal - jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. fordulós pályázatok bontására, elbírálására, a 2. fordulóban a 

tárgyalások lefolytatására vonatkozó hatáskörét a Pénzügyi Bizottságra ruházza át. 

 

3. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert a pályázat lebonyolításával kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: 

 Településfejlesztési osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 dr. Balog Pál jegyző 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Kelemen Tibor aljegyző 

 Habony István Pénzügyi Bizottság elnöke 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

- - - 

 

10./ Napirendi pont tárgya: Az önkormányzat tulajdonát képező Abony, Vak Bottyán út 

13. szám alatti 55 m² alapterületű bérlakás nem szociális 

jogcímen történő bérbeadása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

233/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az önkormányzat tulajdonát képező Abony, Vak Bottyán út 13. szám alatti 55 m² alapterületű 

bérlakás nem szociális jogcímen történő bérbeadására 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 107. §-ában, továbbá 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, Vak Bottyán utca 13. 

szám alatti 55 m² alapterületű komfortos, 1 előszoba, 1 konyha, 2 szoba, 1 fürdő, 1 wc, 1 tároló 

helyiségekből álló bérlakás nem szociális alapon történő bérbeadására azzal, hogy a bérlő 

kötelezettsége a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele és a komfortfokozatának 

megfelelő berendezésekkel történő ellátása. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pályázati Felhívást és az adatlapot a határozat 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármestert annak a rendelet szerinti megjelentetésről. 

 

 

Határidő:  2013. szeptember 15. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési Osztály 

Értesülnek: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

  Parti Mihály alpolgármester 

  dr. Balogh Pál jegyző 

  Kelemen Tibor János  

  Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

  Településfejlesztési Osztály 

 

- - - 

 

Kovács Teodóra, a Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya osztályvezetője megérkezett az ülésterembe.  

 

11./ Napirendi pont tárgya: Kistérségi startmunka mintaprogramban való részvétel 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, a három település, Újszilvás, 

Jászkarajenő és Abony közösen pályázik. Jászkarajenő a leghátrányosabb település, ezért neki kell a gesztor 

önkormányzati feladatokat vállalnia. Az előterjesztésben elírás történt, a helyes dátum 2013. október 1-től 

2014. február 28-ig terjedő időszak.  

 

Parti Mihály: Javasolta egy kis kerti eszközhordozó erőgép vásárlását, ami nem csak kizárólag erre a 

feladatra lenne alkalmas, hanem a város egyéb kommunális feladataira is.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Fúrót és rotációt is tartalmaz a program, valamint van egy kistraktor, ami 

még működik. Nagyon kicsi a keret.  

 

Habony István: Kérdezte, a gyümölcs önellátásra termelődik-e, ki szervezi meg az értékesítését? Nem derül 

ki az előterjesztésből, milyen céllal történik a termelés.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elsősorban értékesítésre történik a termelés, a programnak önellátónak kell 

lennie. A hulladékkal kapcsolatban együttműködés van Újszilvással, a sérült gyümölcsök cefreként 

kifőzésre kerülnek.  
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Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy ez a program csupán a megtisztításról szól-e, illetve lesz-e vezetője a 

programnak? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem, a mélyszántásról is szól a program, amelynek vezetője Fekete Ildikó 

lesz.  

 

Dr. Abonyi Viktor elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 8 fő.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

234/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Kistérségi startmunka mintaprogramban való részvételről 

 

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

CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglaltak alapján, figyelemmel a  közfoglalkoztatáshoz nyújtható 

támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

I.  

1.) A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy a kistérségi startmunka mintaprogramban 

Jászkarajenő – mint hátrányos helyzetű település – gesztorálásával részt kíván venni. 

 

2.)  A képviselő-testület felhatalmazza a gesztor Jászkarajenő önkormányzat polgármesterét a pályázat 

benyújtására. 

 

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Jászkarajenő-Újszilvás településekkel kötendő 

jelen határozattal összhangban álló együttműködési megállapodás aláírására. 

 

II. 

       A képviselő-testület a Z-300/2012. (X.25.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

l.) A határozat 4. pontjában lévő táblázat  helyébe az alábbi lép: 

 

Cím HRSZ Megnevezés Méret (m
2
) 

Károly Róbert utca 11/a. 

(művelésre alkalmas) 

2753 beépítetlen terület 3798 

Károly Róbert utca 11. 

(művelésre alkalmas) 

2754 beépítetlen terület 3416 

Kazinczy Ferenc utca 

(művelésre részben 

alkalmas) 

2745 beépítetlen terület 2621 

 

Lázár Vilmos utca 13/a.  

(művelésre részben 

alkalmas) 

2870/1 beépítetlen terület 1676 

Lázár Vilmos utca 13/b.  

(művelésre részben 

alkalmas) 

2870/1 beépítetlen terület 1676 
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Szeretet utca 

(művelésre alkalmas) 

1736/1 beépítetlen terület 884 

Budai Nagy Antal utca 

21. (művelésre alkalmas) 

2717/2 beépítetlen terület 974 

Károly Róbert utca 5/e. 

(művelésre alkalmas) 

2757 beépítetlen terület 1015 

 

 

2.) A határozat 7. pontjában lévő táblázat helyébe az alábbi lép: 

 

Cím HRSZ Megnevezés Méret (m
2
) 

Baross Gábor u. 4.        (művelésre nem alkalmas) 4529 beépítetlen terület 1144 

Budai Nagy Antal utca (művelésre részben alkalmas) 2732/1 beépítetlen terület 426 

Károly Róbert utca 5/d. (művelésre részben alkalmas) 2758/5 beépítetlen terület 1973 

 

 

3.) A határozat az alábbi 7.a ponttal egészül ki: 

 

A képviselő-testület a kistérségi startmunka mintaprogram mezőgazdasági pillérében történő 

hasznosítására az alábbi az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokat jelöli ki: 

 

Cím HRSZ Megnevezés Méret (m
2
) 

Szeretet utca  

(művelésre alkalmas) 

1716/5 beépítetlen terület  882 

Szeretet utca (művelésre 

részben alkalmas) 

1736/2 beépítetlen terület 892 

Szeretet utca 

(művelésre részben 

alkalmas) 

1737/1 beépítetlen terület 909 

Szeret utca 

(művelésre részben 

alkalmas) 

1737/2 beépítetlen terület 909 

Baross Gábor út 

(művelésre nem 

alkalmas) 

4409 beépítetlen terület 6678 

Károly Róbert utca 10/b. 

(művelésre részben 

alkalmas) 

2775/3 beépítetlen terület 822 

Károly Róbert utca 10/c. 

(művelésre részben 

alkalmas) 

2775/4 beépítetlen terület 859 

Károly Róbert utca 

(művelésre nem 

alkalmas) 

2775/5 beépítetlen terület 917 

Károly Róbert utca 2775/6 beépítetlen terület 1102 
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(művelésre nem 

alkalmas) 

Károly Róbert utca 

(művelésre részben 

alkalmas) 

2775/7 beépítetlen terület 814 

Károly Róbert utca 

(művelésre részben 

alkalmas) 

2775/8 beépítetlen terület 791 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert 

A határozat végrehajtásában közreműködik :Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

A határozatról értesül: 

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. dr. Balogh Pál jegyző 

4. Kelemen Tibor aljegyző 

5. Valamennyi osztályvezető 

6. Jászkarajenő Önkormányzata 

7. Újszilvás Önkormányzata 

 

- - - 

 

12./ Napirendi pont tárgya: Lejárt határidejű határozatok  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

235/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a lejárt határidejű határozatokról 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete által hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtása kapcsán az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az alábbi 

határozatokat: 

 

 33/2013. (II.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat adósságátvállalásához kapcsolódó megállapodás megkötéséhez 

szükséges képviselő-testületi határozathozatalról 

 

 40/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
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Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának 
módosításáról 
 
 55/2013. (III.19.) számú Képviselő-testületi határozat 

a veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, 

részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről 

- önerő meghatározásáról 
 

 57/2013. (III.19.) számú Képviselő-testületi határozat 

a veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, 

részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről 

- önerő meghatározásáról 

 

 72/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás betöltésére 

történő pályázat kiírásáról 

 

 Z-86/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

                                                          Abony Közoktatásáért díj adományozásáról 

 

 87/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázathoz 

kapcsolódó eszközbeszerzésekhez AD-HOC bizottság megbízásáról 

 

 94/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról szóló 40/2013. (II.28.) sz. Képviselő-

testületi határozat módosításáról  

 

 

 95/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Villamos energia vásárlásáról, valamint a közvilágítás karbantartására, üzemeltetésére 

 

 Z-127/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Abony, Vasút út 2. sz. alatti 23 m² alapterületű helyiségre benyújtott pályázati anyagok 

elbírálásáról 

 

 Z-129/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Z-102/2013. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról 

 

 

 131/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tantermek kialakításáról az Abony, Csillag Zsigmond út 5. szám alatt 

1., 2., 3., 5. pontja 

 

 132/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az abonyi Fergeteg Triatlon SE a Városi Termálfürdő kedvezményes használatáról szóló 

kérelmének elbírálásáról  

 

 137/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú „Lehetőségeink Fő tere - Abony Város 

integrált településközpont fejlesztése” című pályázat pénzmaradványának terhére az Akció 

Területi Terven belüli belterületi utak felújításáról  
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 138/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Abony 4728/13 helyrajzi számú ingatlan (Téglagyári – tó) értékesítésére vonatkozó pályázat 

eredményhirdetéséről 

 

 140/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Települési Értéktár létrehozásáról 

 

 143/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat adósságátvállalásához kapcsolódó tartozásátvállalási szerződés 

megkötéséhez szükséges Képviselő-testületi határozathozatalról 

 

 144/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt részét képező A Kossuth tér 

környezetrendezése projektelem keretében megvalósítandó Köztéri szobrok rekonstrukciójához cég 

megbízásáról 

 

 Z-145/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola intézményvezetői állására beérkezett pályázatok 

véleményezéséről 

 

 Z-153/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú „Lehetőségeink Fő tere- Abony Város 

integrált településközpont fejlesztése” című pályázat realizált megtakarítás terhére az 

Akcióterületi Terven belüli belterületi utak felújítására ajánlattételi felhívás elfogadásáról 

 

 Z-155/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abony Vak Bottyán út 13. szám alatti megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítással 

történő bérbeadására beérkezett pályázati anyagok elbírálásáról 

 

 

 Z-156/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abony, Kossuth tér 3. III/3. szám alatti 54 m² alapterületű önkormányzati bérlakás 

önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról 

 

 Z-157/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abony, Mikes Kelemen utca 2972 hrsz. (Mikes – tó) alatti ingatlan hasznosításáról 

 

 167/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abony Városi Polgárőrség helyiség biztosítás iránti kérelmének megtárgyalására 

 

 171/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános 

Iskola névváltozásának véleményezéséről 

 

 174/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Szolnok-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának 

Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás jogszabályváltozásból eredő módosításáról 

 

 Z-176/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzata részére a KMOP 5.2.1/B/09-2f-2010-0011 azonosító számú 

„Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című pályázat 

„Abony város Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ pince gépészet 
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megvalósítása” tervezési és kivitelezési munkáinak ellátása közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapításáról 

 

 185/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Abokom Nonprofit Kft. többletfinanszírozási igényének elbírálása 

 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélküli hosszabbítását 

rendeli el az alábbi határozat végrehajtására: 

 

  Z-126/2013. (VI.04.) számú  testületi h a t á r o z a t  

Veres Károly átmeneti segély elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról 

 

 133/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság salgóbányai tábort érintő javaslatairól 

 

 Z-158/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) állására beérkezett 

pályázat elbírálásáról 

 

 

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

határozatok végrehajtására: 

 

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

Györe Pál díszpolgár emlékére állítandó szoborral kapcsolatos döntéshozatal 

Határidő: 2013. december 31. 

 
 Z-54/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Abony 1283. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában beérkezett kérelem elbírálásról 

Határidő:2013. október 31. 

 

 55/2013. (III.19.) számú Képviselő-testületi határozat 

a veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, 

részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről 

- önerő meghatározásáról 

2. pontja 

Határidő: 2023. október 31. 

 

 56/2013. (III.19.) számú Képviselő-testületi határozat 

a veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, 

részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről 

- önerő meghatározásáról 

Határidő: 2013. október 31. 

 

 71/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Gyöngyszemek Óvodája intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás betöltésére történő 

megbízásról 

Határidő 2018. július 31. 

 

 131/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tantermek kialakításáról az Abony, Csillag Zsigmond út 5. szám alatt 

4. pontja 
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Határidő: 2013. december 31.  

 

 135/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a nyári gyermekétkeztetés biztosításáról 

Határidő: 2013. október 15. 

 

 Z-146/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén belül a „Közösségi Ház- 

Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és Zeneiskola eszköz beszerzése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás ajánlati felhívás elfogadásáról 

Határidő: a közbeszerzési eljárás vége. 

 

 163/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt közbeszerzői 

feladatainak ellátására cég megbízásáról és Ad-Hoc Bizottság felállításáról 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 164/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ÁROP-3.A.2-2013-Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi Régióban lévő 

önkormányzatok számára pályázat benyújtásáról 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 169/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásra vonatkozó döntéshozatalról 

A rajzpályázat még nem került megrendezésre. 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 173/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a települési 2013. július 01.önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai 

támogatásának 2013. évi szabályairól szóló 40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet alapján támogatási 

igény benyújtásáról 

Határidő: 2013. október 30. 

 

 Z-177/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzata részére a KMOP 5.2.1/B/09-2f-2010-0011 azonosító számú 

„Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című pályázat 

„Abony város Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ pince gépészet 

megvalósítása” közbeszerzési eljárás ismételt lefolytatásáról 

Határidő: 2013. szeptember 30. 

 

 Z-179/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. azonosító számú 

projekt keretén belül a „Közösségi Ház - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és 

Zeneiskola  eszköz beszerzése” közbeszerzési eljárás ismételt lefolytatásáról 

Határidő: 2013. szeptember 30. 

 

 

 Z-181 /2013. (VII. 16.) számú Képviselő testületi határozat  

Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lebonyolításához az Abony Város 

szennyvíztisztító telepének korszerűsítése tárgyú projekthez kapcsolódóan a projektmenedzser 

és a mérnöki feladatok ellátására meghívandó cégek megjelölése 

Határidő: 2013. szeptember 30. 
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 183/2013. (VII. 16.) képviselő-testületi határozat  

Egyházi kártalanítási számla tőkéjének és kamatának felhasználására 

Határidő: 2013. 2013. szeptember 30. 

 

 184/2013. (VII. 16.) képviselő-testületi határozat  

Az egyházi kártalanítás lekötésének lejárta előtti ideiglenes finanszírozás alkalmazására  

Határidő: 2013. 2013. szeptember 12. 

 

 186/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tervismertető az Abony, Csillag Zsigmond út 5. szám alatt kivett könyvtár épület 

funkcióváltásáról 

Határidő: 2013. október 31. 

 

 188/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A vidékfejlesztési miniszter 56/2013. (VI.29.) VM rendelete alapján a Tanyafejlesztési Program 

előirányzatra támogatási igény benyújtásáról 

Határidő: 2013. december 31. 

 189/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A volt Kostyán Andor kúria (Vasút út 15.) veszélyelhárítás és részleges tetőfelújítására 

kivitelező cég megbízásáról 

Határidő: 2013. október 30. 

 190/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A volt Márton kúria (Abony, Kálvin utca 9.) veszély elhárítási munkáinak I. üteme részleges 

tetőfelújításra, tetőszerkezet felújításra benyújtott pályázathoz szükséges 50%-os önerő 

biztosítására 

Határidő: 2013. szeptember 30. 

 

A határozatról értesülnek: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

Kelemen Tibor aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

 

- - - 

 

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. 

 

 

 

 

K.m.f 

 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit               Dr. Balogh Pál 

                         polgármester                       jegyző 

 


