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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-i nyílt üléséről. 

 

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

Zsolt, Fekete Tibor, Habony István, Kovács László, Murvainé Kovács Rita képviselők 

Képviselő-testület tagjai : 7 fő. 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Balogh Pál jegyző, Fodor János titkársági 

ügyintéző, Fiala Károly Településfejlesztési osztályvezető, Vargáné Francsák Hajnalka 

osztályvezetői feladatokat ellátó gazdasági ügyintéző, Mádi Csaba Mikro-Voks kezelő, Csajbók 

Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető.  

 

Állampolgári megjelenés: 1 fő 

 

Napirendi pont tárgyalása közben érkezett: Kocsiné Tóth Valéria  

 

- - - 

 

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 meghívóban szereplő napirendi pontokat.    

    

Napirend:         Előadó 

 

Nyílt ülés:   

   

1. Az ABOKOM Nonprofit Kft. alapító okiratának   Romhányiné dr. Balogh Edit 

módosítása       Polgármester 

 

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

rendeletének megalkotása (I. forduló)   Polgármester 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének  Dr. Balogh Pál 

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről,  Jegyző 

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

önkormányzati rendeletének módosítása 

 

4. Az ideiglenes piac kialakítása    Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

 

5. A Közösségi Ház - Komplex kulturális, oktatási,   Romhányiné dr. Balogh Edit 

művészeti központ és Zeneiskola csapadékvíz elvezetés  Polgármester 

kiépítésre cég megbízása  
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6. Beszámoló a virágosítási programban tett    Romhányiné dr. Balogh Edit 

intézkedésekről       Polgármester 

 

7. Lejárt határidejű határozatok                Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

 

 

Javasolta, hogy a nyílt ülés 5. napirendi pontja „A Közösségi Ház - Komplex kulturális, oktatási, 

művészeti központ és Zeneiskola csapadékvíz elvezetés kiépítésre cég megbízása” című napirendi 

pont kerüljön levételre. 

 

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

 

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

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

 

26/2013. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Napirendi pont levétele / A Közösségi Ház - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ 

és Zeneiskola csapadékvíz elvezetés kiépítésre cég megbízása 

 

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

törvényben biztosított jogkörében eljárva a „A Közösségi Ház - Komplex kulturális, oktatási, 

művészeti központ és Zeneiskola csapadékvíz elvezetés kiépítésre cég megbízása” című 

napirendi pontot a Képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi. 

 

- - - 

 

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

pontokról.  

 

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

napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Napirend:         Előadó 

 

Nyílt ülés:   

   

1. Az ABOKOM Nonprofit Kft. alapító okiratának   Romhányiné dr. Balogh Edit 

módosítása       Polgármester 

 

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

rendeletének megalkotása (I. forduló)   Polgármester 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének  Dr. Balogh Pál 

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről,  Jegyző 

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

önkormányzati rendeletének módosítása 
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4. Az ideiglenes piac kialakítása    Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

 

5. Beszámoló a virágosítási programban tett    Romhányiné dr. Balogh Edit 

intézkedésekről       Polgármester 

 

6. Lejárt határidejű határozatok                Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

 

- - - 

 

Napirendi pontok előtti hozzászólások: 

 

Dr. Egedy Zsolt: A levételre kerülő 5. napirendi ponthoz kapcsolódóan kérte, hogy kerüljön 

rendezésre az Arany János úti óvoda környékének vízelvezetése is. Javasolta, hogy a Vasút úttól a 

Jókai utcáig kerüljön kialakításra a vízelvezető rendszer. 

 

Jelezte a Képviselő-testület számára a Posta épülete melletti viakoloros út útszegélye és az épület 

fala között felgyülemlett csapadékvízzel kapcsolatos problémát.  

 

Tolmácsolta a Képviselő-testületnek választókerületének köszönetét a hiányzó világítótestek 

február 8-án történt kihelyezéséért.  

 

Fekete Tibor: Jelezte a Képviselő-testületnek a Mónusz Illés útról és a Knézich K. útról érkezett 

lakossági panaszbejelentéseket, amely szerint a Nép út és a Homok út irányából nehéz az említett 

utcák megközelítése a sár miatt. 

 

Jelezte továbbá, hogy az iskolák működtetésével és fenntartásával kapcsolatban elharapódzott a 

helyzet a munkáltatók KIK-hez, illetve az Önkormányzathoz tartozását illetően. 

 

Parti Mihály: A vízelvezetés megoldatlanságával kapcsolatban egyetért Dr. Egedy Zsolt 

hozzászólásával. Elmondta, hogy a Szabolcska úti lakosok jelezték számára, hogy probléma van a 

vízelvezetéssel, a lerakódott szennyeződés gátolja a víz szabad lefolyását.  

 

Elmondta továbbá, hogy pedagógusok jelezték a közétkeztetéssel kapcsolatos észrevételeiket, 

amely szerint a közétkeztetésre jogosult gyermekek egy része nem megfelelően bánik az étellel.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy a focipálya szélétől induló vízelvezető szakaszt az ABOKOM 

beszinteztette. A Nagykőrösi út alatti áteresz teljesen tönkre van menve.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javaslattal fog élni a költségvetés tervezésénél a belvízi problémák 

megoldására, többletköltséget szükséges betervezni. Javasolja támogatni a belterületi csapadékvíz-

elvezetés további projektjét.  

 

Habony István: Elmondta, hogy korábban már jelezte a posta melletti csapadékvíz nem megfelelő 

elvezetésének problémáját. Jelezte, hogy a járdán való közlekedés is nehézkes a felgyülemlett víz 

miatt. 

 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Romhányiné dr. Blogh Edit elhagyta a termet. 

 

Szünet 

 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit visszatért a terembe. 

 

1./ Napirendi pont tárgya: Az ABOKOM Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása 

 
 Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztést.  

 

Kérdezte, hogy a 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 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

27/2013. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ABOKOM Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról 

 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

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

önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 

14/2007. (IV. 12.) sz. rendeletben foglaltakat, az alábbi határozatot hozza. 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti alapítói 

határozatot az ABOKOM Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról és az egységes 

szerkezetbe foglalt ABOKOM Nonprofit Kft. Alapító Okiratát jóváhagyja és felkéri a 

polgármestert a dokumentumok aláírására.  

2. A képviselő-testülete felkéri az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjék az 

Alapító Okirat módosítás cégbírósági átvezetéséről. 

 

Határidő: 2013. február 28  

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit 

 Gáspár Csaba ügyvezető 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 ifj. dr. Tóta Áron ügyvéd 

 ABOKOM Nonprofit Kft. 

 

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

rendeletének megalkotása (I. forduló) 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztést.  

Kiegészítő tájékoztatásként elmondta, hogy a több mint 500 polgármester részvételével Gödöllőn 

megrendezett MOSZ találkozón a résztvevők jelezték, hogy a feladatokhoz rendelt finanszírozás 

elégtelen, kéréssel fordulnak a Kormány felé. Szalay Ferenc országgyűlési képviselő és Dr. 

Szebellédi István könyvvizsgáló is megerősítették a fennálló probléma meglétét.  

 

Felkérte Vargáné Francsák Hajnalkát az esetleges a rendelet-tervezettel kapcsolatos esetleges 

kérdések megválaszolására. 

 

Dr. Egedy Zsolt: A költségvetési rendelet-tervezet tanulmányozását követően elmondta, 

aggasztónak tatja, hogy a január 1-jei kifizetetlen számlák összege az azt megelőző év január 1-

jéhez képest emelkedett.  

Az Önkormányzatok adósságkonszolidációjával kapcsolatban nem tartja reálisnak az 

Önkormányzatok adósságának a Kormány által adóstársi rendszerben történő átvállalását.  

Elmondta, örömmel értesült arról, miszerint a város Jászkarajenővel és Újszilvással együtt Start 

közmunka mintaprogramban kíván részt venni.  

 

Habony István: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság költségvetés-tervezettel kapcsolatban azt a 

döntést hozta, hogy be kell terjeszteni a költségvetést a Képviselő-testület elé mínuszosan, majd 

kerüljön levételre.  

 

Kocsiné Tóth Valéria képviselő megérkezett az ülésterembe, így a jelenlévő képviselők száma 

8 fő. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérte Dr. Balogh Pál jegyzőt, hogy ismertesse a beterjesztés fogalmát, valamint a 

beterjesztés követelményének megfeleléséhez szükséges körülményeket.  

 

Dr. Balogh Pál: Ismertette a beterjesztés fogalmát.  

 

Kovács László: Kiegészítésül elmondta egy költségvetési rendelet-tervezet beterjesztésének 

lehetséges menetét, valamint javasolta a Képviselő-testület elé beterjesztett rendelet-tervezet 

visszaadását átdolgozásra. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy a van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a költségvetési rendelet-tervezet 

véleményezéséről. 

 

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

rendelet-tervezetet nem fogadta el és az alábbi határozatot hozta: 

 

28/2013. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról (I. forduló) 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város Önkormányzat 2013. évi 

költségvetési rendeletének megalkotásáról szóló előterjesztést megismerte és további átdolgozásra 

visszaadja. 
 

Határidő: 2013. február 28  

 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Gazdasági Osztály 

 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 

- - - 

 

3./ Napirendi pont tárgya:  Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, 

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

önkormányzati rendeletének módosítása 

 
Napirendi pont előadója: Dr. Balogh Pál jegyző 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte Dr. Balogh Pál jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Balogh Pál: Ismertette az előterjesztést.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy a van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő rendelet módosítás 

elfogadásáról. 

 

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

rendelet-módosítást egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet hozta: 

 

 

Abony Város Önkormányzat  

3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete  

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő 

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

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

 

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

Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, valamint a lakások és 
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helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról rendelkező 1993. 

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

rendeli el: 

 

1. § 

 

Az ÖR. 28. §-a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 

 

„A lakás bérbeadásához fűződő önkormányzati érdek fennállását nem érinti az, ha a bérlő a lakás 

kiutalása során figyelembe vett tevékenységet a város érdekében más, nem önkormányzati 

fenntartású szervezet keretei között fejti ki.” 

 

Záró rendelkezések 

 

2. § 

 

1. E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 

alkalmazni kell azon bérlőkre is, akik a 2012. december 31. napján érvényes lakásbérleti 

szerződéssel rendelkeztek. 

2. Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint 

elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV. 26.) számú önkormányzati rendeletet módosító 

32/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet.  

 

 

Kelt: Abony Város Képviselő-testületének 2013. február 14-i ülésén 

 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit   dr. Balogh Pál 

         polgármester                                                jegyző 

 

 

 

Kihirdetve:  

 

 

  dr. Balogh Pál 

  jegyző 
 

- - - 

 

 

4./ Napirendi pont tárgya: Az ideiglenes piac kialakítása 

 
 Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztést.  

Felkérte Habony Istvánt a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a Bizottság határozati 

javaslatát. 
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Habony István: Ismertette a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát, amely szerint az ABOKOM 

Nonprofit Kft. végezze a bontási munkálatokat. A bontás során keletkező építési anyagok 

bevételezésre kerüljenek, valamint azok átszállítása az ABOKOM Nonprofit Kft. telephelyére 

történjen. Fontosnak tartja a meghatározott határidők betartását.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Ismertette a Szociális és Ügyrendi Bizottság határozati javaslatát, amely szerint a 

bontási munkálatok két ütemben történjenek, a volt gazdabolt falainak eltávolításával, 

vasszerkezetének megtartásával, amely helyet ad az ideiglenes piac számára. A Red-Rex Q Kft. 

tulajdonában lévő felépítmény bontást megelőző műszaki állapota kerüljön rögzítésre.  

 

Habony István: A kiosztott melléklet tanulmányozását követően a jelölések tekintetében kérte 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester asszony segítségét.  

 

Kovács László: Elmondta, hogy tudomása szerint a volt gazdabolt épület falának egy része tégla, 

egy része pedig betonlapokból áll, véleménye szerint könnyen bontható a falszerkezet.  

 

Fekete Tibor: Romhányiné dr. Balogh Editet kérdezte a volt gazdabolt épületének részleges 

bontását követően maradó takarítható felülettel kapcsolatos későbbi tereprendezésről.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a bontási munkálatok három ütemben történő elvégzésére 

az ABOKOM Nonprofit Kft. megbízását.  

 

Kérdezte, hogy a 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 7 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 

módosított határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

29/2013. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ideiglenes piac kialakításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

 

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

tulajdonában lévő Abony 859/4 hrsz.-ú ingatlanon a volt Keravill és volt Gazdabolt 

épületeinek bontására és a kialakult terület rendezésére az ABOKOM Nonprofit Kft-t bízza 

meg 5.850.000 Ft + áfa összeg vállalkozási díjért, melynek fedezete a Két torony kötvény 

kamat terhére biztosított. 

 

2. A bontási munkálatok kivitelezése ütemezve történjen 

 

1.ütem: A volt gazdabolt vasvázas szerkezetének alkalmassá tétele az ideiglenes piac 

átköltöztetéséhez (a kitöltő falazat bontása). Ezáltal a volt gazdabolt vasszerkezetének 

ideiglenes megtartásával az érintett területen magasabb műszaki infrastrukturális szint 

biztosítható. 

Határidő: 2013. március 15. 

 

2. ütem: Abony Város Képviselő-testülete felhatalmazza az ABOKOM Nonprofit Kft-t 

a Keravill épülete mögötti gázvezeték átvágásával kapcsolatos intézkedések 
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megtételére, majd ezt követően KERAVILL épületének bontásai munkálatainak 

elvégzésére. 

Határidő: 2013. április 30.  

 

3.ütem: A volt gazdabolt-húsbolt épületének bontása, területrendezés, úgy, hogy a 3. 

bontási ütem az új piac műszaki átadását követően 1 hónapon belül történjen. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a jelen határozatnak 

megfelelő vállalkozási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. A 

bontási szerződésben az alábbiak beépítését rendeli el: 

 

a.) A szerződésben a RED-REX Q Kft. tulajdonában lévő felépítmény bontási munkálatokat 

megelőző műszaki állapota kerüljön rögzítésre, fénykép és videó-felvétellel alátámasztva, a 

tulajdonos képviselője és a bontást végző cég képviselője jelenlétében és ellenjegyzésével. 

 

b.) A szerződésben továbbá kerüljön rögzítésre a bontást végző cég részéről a biztosíték a 

felépítmény esetleges sérülésének bekövetkezése esetére. 

 

c.) A bontó cégnek a bontást úgy kell elvégeznie, hogy a munkálatokat követően használható, 

sármentes, parkolásra és árusításra egyaránt alkalmas felület keletkezzen. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt a 16/2001. (XII.6.) vásár és piactartás 

rendjéről szóló helyi rendelet módosítására vonatkozó javaslat kidolgozására. 

  

Határidő: 2013. 03. havi munkaterv szerinti ülés 

Felelős:  Dr. Balogh Pál jegyző 

A végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 

 
Értesülnek: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

          Parti Mihály alpolgármester 

          Dr. Balogh Pál jegyző 

          Valamennyi osztályvezető 

          ABOKOM Nonprofit Kft. 

 

- - - 

 

5./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló a virágosítási programban tett intézkedésekről 

 
 Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztést.  

 

Kérdezte, hogy a van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

30/2013. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a virágosítási programban tett intézkedésekről 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§.(3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 
 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a virágosítás programról szóló beszámolót 

megismerte és elfogadta. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet tervezetében a 

2013. évi virágosítási program fedezeteként 2.000.000 Ft-ot tervezzen meg. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Pénzügyi Bizottság által kezdeményezett 

„Virágos Abonyért” mozgalom elindításáról szóló határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

határozatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

31/2013. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a virágosítási programban tett intézkedésekről 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§.(3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 
 

1. Abony Város Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy „Virágos Abonyért” névvel 

mozgalmat indítson.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az erre vonatkozó rendelet-tervezetnek – amelyben 

családi ház, utca, balkon kategóriában kerülnének díjazásra a mozgalom kereteiben az 

ügyért legtöbbet tevő polgárok, illetve lakóközösségek – elkészítésére.  

 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet tervezetében a 

2013. évi virágosítási programban a díjak fedezetként 200.000 Ft-ot tervezzen meg. 
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Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 

A végrehajtásban közreműködik: 

 Településfejlesztési Osztály 

Értesülnek: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

          Parti Mihály alpolgármester 

                     dr. Balogh Pál jegyző 

                     Valamennyi Osztályvezető 

 

- - - 

 

6./ Napirendi pont tárgya: Lejárt határidejű határozatok              

 
 Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztést.  

 

Habony István: Ismertette az alábbi lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatos észrevételeit. 

111/2007. (III.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

370/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

116/2012. (IV.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

280/2012. (IX.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Z-329/2012. (XI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

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

 

A 111/2007. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozattal kapcsolatban javasolja a Virágosítási 

programba bevonni a Szilágyi Erzsébet utca Önkormányzati tulajdonban lévő utcaszél részét. 

 

Dr. Balogh Pál: A 354/2012. (XI.29.) sz. Képviselő-testületi határozattal kapcsolatban elmondta, 

hogy a Képviselő-testület elfogadta az alapító okirat módosításait, ez azonban december hónapban 

nem került megküldésre a Magyar Államkincstár részére. A jogutódlás bekövetkezését követően az 

Önkormányzatnak már nincs lehetősége arra, hogy a törzskönyvi nyilvántartáson átvezetés 

történjen.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Ismertette az alábbi lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatos észrevételeit: 

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

381/2011. (XI.24.) sz Képviselő-testületi határozat 

 

Javasolta a lejárt határidejű határozatok visszaosztását az érintett osztályoknak, újbóli átnézésre.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Javasolta, hogy a 356/2012. (XI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat a költségvetés elfogadásával 

egyidejűleg legyen hatályban tartva.  

 

Kérdezte, hogy a 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 4 igen és 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett a 

lejárt határidejű határozatokról szóló előterjesztést nem fogadta el.  
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- - - 

 

 

 

 

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  

  

 


