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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. január 31-i nyílt üléséről 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-i nyílt üléséről. 

 

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

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

Kovács László, Murvainé Kovács Rita, Képviselő-testület tagjai 10 fő. 

 

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

Településfejlesztési osztályvezető, Mádi Csaba és Vincze István Mikro-Voks kezelő, Bevíz Barbara 

jegyzőkönyvvezető.  

 

Meghívottként jelen volt: Sárkányné Bálint Mária Intézményvezető, Juhász Pálné Abonyi 

Polgárőrség vezetője, Török Csaba Ceglédi Rendőrkapitányság vezetője, Schöléber Zoltán Abonyi 

őrsparancsnok, Koncz Bálint Abonyi Őrsparancsnok helyettes 

 

Állampolgári megjelenés: 3 fő 

 

Napirendi pont tárgyalása közben érkezett: Gulykáné Gál Erzsébet, Kelemen Tibor 

 

- - - 

 

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

hogy a Képviselő-testületi ülés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

21/2007. (VI.29.) számú rendelet értelmében került összehívásra. Megállapította, hogy a Képviselő-

testület 10 fővel határozatképes. 

 

 

- - - 

 

Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.    

    

Nyílt ülés:          Előadó: 
 

1. Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. évi   Jánosi László 

tevékenységéről        Abonyi Városfejlesztő Kft.

    

2. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás    Romhányiné dr. Balogh Edit 

energiatakarékos átalakítása című KEOP-2012-5.5.0/A   Polgármester 

kódszámú pályázathoz szükséges önerő mértékének  

meghatározása    

 

3. Abony Városi Polgárőrség 2012. évi tevékenységével   Romhányiné dr. Balogh Edit 

kapcsolatos tájékoztató      Polgármester 

 

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

az állattartás egyes helyi szabályairól szóló     Jegyző 

4/2009. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosítása 

 



5. Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való    Romhányiné dr. Balogh Edit 

gazdálkodás egyes szabályairól szóló     Polgármester 

13/2007. (IV.12.) számú önkormányzati rendelet módosítása 

 

6. A  járóbeteg -  szakellátási feladatok ellátásáról   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

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

forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának    Polgármester 

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

Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeinek 

jóváhagyásáról szóló 346/2012. (XI.29.) számú  

Képviselő-testületi határozat módosítása 

 

 

8. A Salgóbányai tábor térítési díjának megállapítása   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

9. Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások   Romhányiné dr. Balogh Edit 

hasznosítása        Polgármester 

 

10. Az Abony téglagyári tó (4728/13 helyrajzi szám)   Romhányiné dr. Balogh Edit 

értékesítésre való kijelölése      Polgármester 

 

11. Abony Város Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat  Romhányiné dr. Balogh Edit 

 rekonstrukciós programjának megvalósítása című    Polgármester 

KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 kódszámú projekt  

maradvány keretének felhasználásához projektmenedzseri  

feladatok ellátására, cég megbízása  

 

12. Az Abony Város területén lévő 1 és 20 kV-os    Romhányiné dr. Balogh Edit 

villamoshálózatok biztonsági övezetében történő fák   Polgármester 

gallyazási munkáinak ellátása 

 

13. A Telenor Magyarország Zrt. bérleti szerződés    Romhányiné dr. Balogh Edit 

felülvizsgálatára irányuló kérelmének megtárgyalása  Polgármester 

 

14. A településképi véleményezési eljárással, a településképi   Romhányiné dr. Balogh Edit 

bejelentési eljárással, valamint a helyi településrendezési   Polgármester 

előírások tartalmáról valamint az előzetes tájékoztatás és a 

 tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályainak  

meghatározásával kapcsolatos helyi szabályozással kapcsolatos  

döntéshozatal 

 

15. Tájékoztató a Bizottságok 2012. évi ellenőrzési tervének  Romhányiné dr. Balogh Edit 

 végrehajtásáról és a Bizottságok 2013. évi ellenőrzési   Polgármester 



program-tervének jóváhagyása 

 

16. Lejárt határidejű határozatok     Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

Zárt ülés: 

 

1. A „KEOP-1.3.0/2F/09-2009-007 kódszámú Abony   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Város Ivóvíz minőség-javítási és ivóvízhálózat   Polgármester 

rekonstrukciós programja” című projektben keletkezett  

maradványérték és tartalékkeret felhasználása miatti  

kivitelezési feladatatok ellátására ajánlattételi felhívás  

elfogadása  

 

2. Az Abony Kossuth tér 2. III/3. szám alatti bérlakás    Romhányiné dr. Balogh Edit 

önkormányzati érdekből történő bérbeadása    Polgármester 

 

 

3. „Abony Város Sportolója”, „Abony Sportjáért” és    Romhányiné dr. Balogh Edit 

„Jó tanuló, jó sportoló” díj adományozása    Polgármester 

 

4. A Szolnok Térségi Hulladék-gazdálkodási    Romhányiné dr. Balogh Edit 

Rendszer üzemeltetésére 2004. június 15-én kötött    Polgármester 

szerződés megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatala 

 

- - - 

 

 

Javasolta, hogy a nyílt ülés 14. napirendi pontja „A településképi véleményezési eljárással, a 

településképi bejelentési eljárással, valamint a helyi településrendezési előírások tartalmáról valamint 

az előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályainak 

meghatározásával kapcsolatos helyi szabályozással kapcsolatos döntéshozatal” kerüljön a nyílt ülés 1. 

napirendi pontjaként kerüljön megtárgyalásra.  

 

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

 

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

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

 

3/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. évi tevékenységéről és A településképi 

véleményezési eljárással, a településképi bejelentési eljárással, valamint a helyi 

településrendezési előírások tartalmáról valamint az előzetes tájékoztatás és a tervekkel 

kapcsolatos szakmai konzultáció szabályainak meghatározásával kapcsolatos helyi 

szabályozással kapcsolatos döntéshozatalról szóló napirendi pontok cseréjéről 

 

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

törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város Önkormányzatának a 



képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú 

rendelet 16. § (7) bekezdésében foglaltakat, a meghívóban szereplő 14. „A településképi 

véleményezési eljárással, a településképi bejelentési eljárással, valamint a helyi 

településrendezési előírások tartalmáról valamint az előzetes tájékoztatás és a tervekkel 

kapcsolatos szakmai konzultáció szabályainak meghatározásával kapcsolatos helyi 

szabályozással kapcsolatos döntéshozatal” című napirendi pontot a képviselő-testületi nyílt ülés 1. 

napirendi pontjaként tűzi. 

 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

                                                          

- - - 

 

Napirendi pont előtti hozzászólások: 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte Török Csaba rendőrfőkapitányt, hogy mutatkozzon be, pár 

szóban ismertesse jövőbeni elképzeléseit. 

 

Török Csaba: Köszöntötte a Képviselő-testületet, megköszönte a bizalmat. Bemutatkozott, valamint 

pár szóban bemutatta az Abonyi Rendőrőrsön őrsparancsnoki és helyettesi tisztséget ellátó 

személyeket. Röviden ismertette a tevékenységi köreiket, azok területi hatályait.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Megköszönte a bemutatkozást, jó munkát és sok sikert kívánt.  

 

Kérdezte, hogy a van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

- - - 

 

1./ Napirendi pont tárgya: A településképi véleményezési eljárással, a településképi bejelentési 

eljárással, valamint a helyi településrendezési előírások tartalmáról 

valamint az előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai 

konzultáció szabályainak meghatározásával kapcsolatos helyi 

szabályozással kapcsolatos döntéshozatal 

 
 Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte Farkas Zsolt főépítész urat az előterjesztés ismertetésére.  

 

Farkas Zsolt: Ismertette az előterjesztést.  

 

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

javaslat elfogadásáról. 

 

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

határozatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 



 

 

4/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A településképi véleményezési eljárással, a településképi bejelentési eljárással, valamint a helyi 

településrendezési előírások tartalmáról valamint az előzetes tájékoztatás és a tervekkel 

kapcsolatos szakmai konzultáció szabályainak meghatározásával kapcsolatos helyi 

szabályozással kapcsolatos döntéshozataláról 

 
Abony Város Önkormányzat Képviselő - testülete Magyarország alaptörvénye 32. cikk (1) a.) 

bekezdésében pontjában kapott felhatalmazása alapján eljárva, figyelembe véve az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  6/A., 30/C. és  30/D. §-át az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

A Képviselő-testület felkéri Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert, hogy a településképi 

véleményezési eljárással, a településképi bejelentési eljárással, valamint a helyi településrendezési 

előírások tartalmáról valamint az előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció 

szabályainak meghatározásával kapcsolatos rendelet tervezetét készítse el és terjessze azt 

jóváhagyásra a képviselő-testület 2013. március havi munkaterv szerinti ülése elé. 

 

 

Határidő:  2013. március 31. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: 
 Farkas Zsolt főépítész 

 Titkárság 

 Településfejlesztési Osztály 

A határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

  dr. Balogh Pál jegyző 

 Jegyzői Titkárság 

 Farkas Zsolt főépítész 

        Településfejlesztési Osztály 

 

- - - 

 

2./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. évi tevékenységéről 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 



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

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

 

5/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. IV. negyedéves tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

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

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testület az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. IV. 

negyedéves tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, és elfogadja. 

 

Határidő: 2013. február 5. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásában közreműködik: 

 Abonyi Városfejlesztő Kft. 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

- - - 

 

3./ Napirendi pont tárgya:  Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos 

átalakítása című KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázathoz szükséges 

önerő mértékének meghatározása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beszámolóban szereplő 1. számú határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

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

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

 

6/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című KEOP-2012-

5.5.0/A kódszámú pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározásáráról 

 

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 Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KEOP-2012-5.5.0/A 

kódszámú Épületenergetikai fejlesztések pályázat keretében a Polgármesteri Hivatal 

energia korszerűsítésére vonatkozóan, melynek összköltsége,- 54.625.530,-Ft a szükséges 

önerő 8.193.830,- Ft, melyet Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 

önkormányzat által kibocsátott Két Torony Kötvény terhére biztosítja. 

 

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

beadásához szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére. 

 
Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Jánosi László Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

  Dr. Balogh Pál jegyző   

  Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

  Abonyi Városfejlesztő Kft. 

 

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

szereplő 2. számú határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

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

 

7/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című KEOP-2012-

5.5.0/A kódszámú pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározásáráról 

 

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 Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KEOP-2012-5.5.0/A 

kódszámú Épületenergetikai fejlesztések pályázat keretében az Abony 3260 hrsz-ú ingatlan 

(Szolnoki u. 7.) energia korszerűsítésére vonatkozóan, melynek összköltsége 7.769.649,- Ft 

a szükséges önerő 1.165.447 ,- Ft, melyet Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

az önkormányzat által kibocsátott Két Torony Kötvény terhére biztosítja. 

 

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

beadásához szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Jánosi László Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 



  Dr. Balogh Pál jegyző   

  Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

  Abonyi Városfejlesztő Kft. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

hatalmazza fel a pályázatírót, hogy amennyiben a gazdaságosság, a költséghatékonyság indokolja, 

akkor a pályázat sikere érdekében az energiakorszerűsítési pályázatokat egy pályázat keretében 

nyújtsa be. 
 

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

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

8/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című KEOP-2012-

5.5.0/A kódszámú pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározásáráról 

 

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

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

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a pályázatírót, hogy amennyiben a 

gazdaságosság, a költséghatékonyság indokolja, akkor a pályázat sikere érdekében az 

energiakorszerűsítési pályázatokat egy pályázat keretében nyújtsa be. 
 

 

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

szereplő 3. számú határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 3. 

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

 

9/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című KEOP-2012-

5.5.0/A kódszámú pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározásáráról 

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 Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KEOP-2012-5.5.0/A 

kódszámú Épületenergetikai fejlesztések pályázat keretében a Szivárvány Óvoda és 

Bölcsőde energia korszerűsítésére vonatkozóan, melynek összköltsége 25.453.952,- Ft a 

szükséges önerő 3.818.093 ,- Ft, melyet Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 

önkormányzat által kibocsátott Két Torony Kötvény terhére biztosítja. 

 

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

beadásához szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére. 

 
Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Jánosi László Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója 



A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

  Dr. Balogh Pál jegyző   

  Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

  Abonyi Városfejlesztő Kft. 

 

- - - 

 

4./ Napirendi pont tárgya:  Abony Városi Polgárőrség 2012. évi tevékenységével kapcsolatos 

tájékoztató 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte Juhász Pálnét, az Abonyi Polgárőrség vezetőjét. 

Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottságon kérdésként 

felmerült kapott támogatás elszámolása szabályszerűen megtörtént.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

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

 

10/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Városi Polgárőrség 2012. évi tevékenységével kapcsolatos tájékoztatóról 

 

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 az Abony Városi Polgárőrség 2012.évi 

tevékenységével kapcsolatos tájékoztatót megismerte. 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki Abony Városi 

Polgárőrség 2012. évi tevékenységéért. 

 

A határozatról értesül: 

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. Dr. Balogh Pál jegyző 

4. Valamennyi Osztályvezető 

5. Abony Városi Polgárőrség 

 

- - - 

 



5./ Napirendi pont tárgya:  Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartás egyes 

helyi szabályairól szóló 4/2009. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

 

Napirendi pont előadója: Dr. Balogh Pál jegyző 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte Dr. Balogh Pál jegyző urat, szeretné-e kiegészíteni az 

előterjesztésben foglaltakat.  

 

Dr. Balogh Pál: Elmondta, nincs az előterjesztést kiegészítendő mondanivalója. 

 

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

igazgatóját. 

 

Javasolta a rendelet módosítását, miszerint az abonyi lakosok ingatlanonként naptári évenként 1 

alkalommal 30 kg össztömegig díjmentesen helyezhetnek el állati hulladékot a települési gyűjtőhelyen. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a 

módosító javaslatot elfogadta. 

 

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

és a rendelet-módosításról. 

 

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

előterjesztést lés a rendeletmódosítást elfogadta, és a következő rendeletet hozta: 

 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelete 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartás egyes helyi szabályairól szóló 

4/2009. (II. 27.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról  

 

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

kapott felhatalmazás és a helyi önkormányzatokról szóló CLXXXIX. Törvény 42. § 1. pontja alapján 

figyelemmel az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényre, és a nem 

emberi fogyasztásra szánt állati eredetû melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok 

megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendeletben foglaltakra  Abony Város Önkormányzata a 

következőket rendeli el:  

 

1. § 

 

Az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet a következő 10/A. § -al egészül ki: 

 



 

(1) Az állati hulladék tulajdonosa 87.- Ft/kg +Áfa összegű díjat köteles fizetni a települési 

gyűjtőhelyen elhelyezett állati hulladékért. 

 

(2) Az abonyi lakosok ingatlanonként naptári évenként 1 alkalommal 30 kg össztömegig 

díjmentesen helyezhetnek el állati hulladékot a települési gyűjtőhelyen. 

 

 

 

Záró rendelkezés 

 

2. § 

 

E rendelet 2013. február 15. napján lép hatályba. 

 

 

Kelt: Abony Város Képviselő-testületének 2013. január 31-i ülésén 

 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit   dr. Balogh Pál 

         polgármester                                                jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 2013. február 5. 

 

 

  dr. Balogh Pál 

  jegyző 

 

 

- - - 

 

6./ Napirendi pont tárgya:  Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes 

szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) számú önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottsági és 

a Pénzügyi Bizottsági ülésen észlelt anomáliák javításra kerültek, ennek megfelelően egy módosított 

előterjesztés táblázat került kiosztásra.  

 

Felkérte Fiala Károlyt, a Településfejlesztési Osztály vezetőjét, hogy válaszoljon az esetleges 

kérdésekre.  

 



Kocsiné Tóth Valéria: Elmondta, hogy nem javasolja, hogy a belvízcsatorna, mocsári árok, mint 

forgalomképtelen ingatlanok bekerüljenek a pályáztatható vagyoni körbe. Véleménye szerint védeni 

kell ezeket a területeket.  

 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

előterjesztést és a rendeletmódosítást elfogadta, és a következő rendeletet hozta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete 

Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. 

(IV.12.) számú rendelet módosításáról 

 

 

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

illetve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontban 

alapján a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

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

 

 

2. § 

 

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

 

 

3. §. 

 

Az ÖR. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

 

 

Záró rendelkezés 

 

4. § 

 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31.-én megtartott ülésén  

 

 



 

    Romhányiné dr. Balogh Edit    dr. Balogh Pál 

                           polgármester                                                                jegyző 

  

Kihirdetve: Abony, 2013. február 05. 

 

  dr. Balogh Pál 

              jegyző 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

- - - 

 

7./ Napirendi pont tárgya:  A járóbeteg - szakellátási feladatok ellátásáról 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztést. 

 

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 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

előterjesztést egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

11/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A járóbeteg - szakellátási feladatok ellátásáról 

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

évi CLXXXIX. törvény 10.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján, figyelemmel a az egészségügyi 

ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényben és az egészségügyről szóló 1997. 

évi CLIV. törvény 244./D paragrafusában foglaltakra az alábbi határozatot hozza: 

1.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a járóbeteg szakellátást 2013. 

április 30. napját követően is ellátja. 

2.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a kormány 

által kijelölt szervvel történő megállapodás megkötésére és aláírására. 

 

Határidő: 2013. április 30.  

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

                                                       Gazdasági Osztály 

            Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

2. dr. Balogh Pál jegyző 

3. Parti Mihály alpolgármester 



4. Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

5. Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet dr. Pusztai Dezső intézményvezető 

6. Egészségügyért Felelős Minisztérium 

7. Valamennyi Osztályvezető 

 

8./ Napirendi pont tárgya:  Abony Város Intézményei által használt korlátozottan forgalomképes 

vagyontárgyak bérleti díjának jóváhagyásáról szóló 344/2012. (XI.29.) 

és a Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díj tételeinek 

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

határozat módosítása 

 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztést. 

 

Fekete Tibor: Azokat a termeket, vagyontárgyakat kellene értékesíteni, amelyeknél az megéri.  

 

Dr. Abonyi Viktor elhagyta a termet. 

 

Dr. Egedy Zsolt: A Művelődési Központ elkészülése után szabadulnak fel helyek, órasávok.  

 

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 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

előterjesztést egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

12/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Intézményei által használt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérleti 

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

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

módosításáról 

 

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

évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi döntést hozta: 

 

Abony Város önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 

megismerte. A Képviselő-testület javasolja, hogy további tárgyalások kerüljenek lefolytatásra a civil 

szervezetekkel. A Képviselő-testület javasolja, hogy a február 28-i Képviselő-testületi ülésen térjenek 

vissza, hogy mettől-meddig mehet az ingyenes használat. 

 

Határidő: 2013. február 1. 

Felelős: Sárkányné Bálint Mária   Városi Sportcsarnok vezetője 

  Korbély Csabáné   Abonyi Lajos Művelődési Ház igazgatója 

  Gáspár Csaba ügyvezető    Abokom Nonprofit Kft. 

 



 

 

 

A határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester  

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezető 

 Sárkányné Bálint Mária Városi Sportcsarnok vezetője 

 Korbély Csabáné  Abonyi Lajos Művelődési Ház igazgatója  

 Gáspár Csaba Abokom Nonprofit Kft 

 

 

Dr. Abonyi Viktor visszatért a terembe.  

 

- - - 

 

9./ Napirendi pont tárgya:  A Salgóbányai tábor térítési díjának megállapítása 

 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztést. 

 

Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy vita nélkül hagyják jóvá az előterjesztésben szereplő 

határozati javaslatot.  

 

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 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

előterjesztést egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

13/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Salgóbányai táborban alkalmazandó térítési díjának megállapításáról 

 

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

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

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület a tulajdonában lévő Salgóbányai táborban 

alkalmazandó térítési díjakat 2013. február 01-től az alábbi táblázat szerinti bruttó összegben 

határozza meg. 

 

Megnevezés 2013. évi bruttó díjak 

Szállás éj/fő  2 100 Ft 



6 év alatti gyermek szállás éj/fő     1 100 Ft 

Sátorozás éj/fő   1 400 Ft 

Mosatás     500 Ft 

Komfortos faház/nap 14 000 Ft 

 

Határidő:  2013. február 01-től folyamatosan  

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

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Abokom Nonprofit Kft. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet elhagyta a termet. 

 

- - - 

 

10./ Napirendi pont tárgya:  Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások hasznosítása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztést. 

 

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 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

előterjesztést egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

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

Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások hasznosítására 

 

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. február 10. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési Osztály 

Értesülnek: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

  Parti Mihály alpolgármester 

  dr. Balogh Pál jegyző 

  Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

  Településfejlesztési Osztály 

 

- - - 

 

11./ Napirendi pont tárgya:  Az Abony téglagyári tó (4728/13 helyrajzi szám) értékesítésre való 

kijelölése 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztést. 

 

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 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

előterjesztést egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

15/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Abony téglagyári tó (4728/13 helyrajzi szám) értékesítésre való kijelöléséről 

 

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

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

Önkormányzatának Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 

szóló 13/2007. (IV. 12.) sz. önkormányzati rendelet 10. § (1-2)  bekezdése alapján  az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület elidegenítésre kijelöli az önkormányzat tulajdonában lévő Abony 4728/13 

helyrajzi számú kivett anyagbánya művelési ágú ingatlant. 

 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az értékesítésre vonatkozó pályázati 

felhívás, pályázati kiírás és adásvételi szerződés tervezetét készítse el és terjessze azt 

jóváhagyásra a képviselő-testület 2013. márciusi munkaterv szerinti ülése elé. 

 



 

Határidő:  2013. március 28. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: 

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 dr. Balog Pál jegyző 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 dr. S. Tóth Sándor 

 

- - - 

 

12./ Napirendi pont tárgya:  Abony Város Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós 

programjának megvalósítása című KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 

kódszámú projekt maradvány keretének felhasználásához 

projektmenedzseri feladatok ellátására, cég megbízása  

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztést. 

 

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 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

előterjesztést egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

16/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának 

megvalósítása című KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 kódszámú projekt maradvány keretének 

felhasználásához projektmenedzseri feladatok ellátására, cég megbízásáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

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

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Keviterv-Szolnok Bt.-t a 

projektmenedzseri tevékenységek elvégzésére 800.000 Ft + Áfa összegben 

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

megfelelő szerződés aláírására. 

 
Határidő:  2013. február 07. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

 



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

1. pont szerinti kötelezettségvállalás fedezetét tervezze meg. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  dr. Balogh Pál jegyző 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Gazdasági Osztály 

 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

 Ajánlattevők 
 

 

- - - 

 

13./ Napirendi pont tárgya:  Az Abony Város területén lévő 1 és 20 kV-os villamoshálózatok 

biztonsági övezetében történő fák gallyazási munkáinak ellátása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztést. 

 

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 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

előterjesztést egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

17/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Abony Város területén lévő 1 és 20 kV-os villamoshálózatok biztonsági övezetében történő 

fák gallyazási munkáinak ellátásáról 

 

1. A Képviselő-testület az Abony Város közigazgatási területén lévő 1 és 20 kV-os villamoshálózatok 

biztonsági övezetében történő fák gallyazási munkáinak ellátásával a Promex-Will. Bt.-t bízza meg 

2013. március 1.- től 2014. február 28. -ig terjedő időintervallumra, 1.200.000 Ft + áfa vállalási díjért, 

melynek fedezetét a 2013. évi költségvetésben biztosítani kell.  

 

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

mellékletét képező vállalkozási szerződés aláírására. 

 

 

 

Határidő:  2013. március 08. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

  Településfejlesztési Osztály 



  Gazdasági Osztály 

Értesül:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Promex-Vill. Bt. (2740, Abony, Kapisztrán u. J. u. 8.) 

 ZÖLD F. Mérnöki és Szerelőipari Kft. (5000, Szolnok Széchenyi utca 28.) 

 EH-SZER Kft. (4030, Debrecen Híd utca 10-12.) 

 

- - - 

 

14./ Napirendi pont tárgya:  A Telenor Magyarország Zrt. bérleti szerződés felülvizsgálatára 

irányuló kérelmének megtárgyalása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztést. 

 

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 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

előterjesztést egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

18/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Telenor Magyarország Zrt. bérleti szerződés felülvizsgálatára irányuló kérelmének 

megtárgyalásáról 
 

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

CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva figyelembe véve az Abony Város 

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

önkormányzati rendelet 8.§-ban foglaltakat, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. július 5-én lejáró Abony Abony, 

3307 helyrajzi számú ingatlanon létesített bázisállomásra vonatkozó bérleti szerződést a 

Telenor Magyarország Zrt.-vel 2019. július 5. napjáig meghosszabbítja, azzal a kikötéssel, 

hogy Abony Város Önkormányzat változatlanul minden évben az infláció mértékével a díjat 

megemeli. 

 

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

aláírására.  

 
 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési Osztály 

Értesülnek: 



 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Fedezet Kft. 

 

- - - 

 

15./ Napirendi pont tárgya:  Tájékoztató a Bizottságok 2012. évi ellenőrzési tervének 

végrehajtásáról és a Bizottságok 2013. évi ellenőrzési program-

tervének jóváhagyása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztést. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

előterjesztést egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatokat hozta: 

 

19/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Bizottságok 2012. évi ellenőrzési tevékenységről  

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 Bizottságok tájékoztatóit a 2012. évi ellenőrzési 

tervben foglalt ellenőrzések tapasztalatairól megismerte. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bizottságok 2012.évi ellenőrzési tervéről szóló 

20/2012. (I.30.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

A határozatról értesül:  
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Bizottságok Tagjai 

 

20/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Bizottságok 2013. évi ellenőrzési program-tervének jóváhagyásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város Önkormányzatának a képviselő-

testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendeletének 

8. számú mellékletében rögzített jogkörében eljárva, a Bizottságok 2013. évi ellenőrzési program-

tervét jóváhagyja: 



 

 

 1. Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság tekintetében 

 

Az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 116/2012.(XI.20.) számú bizottsági határozatában 

foglaltak szerint, 

 

 2. Pénzügyi Bizottság tekintetében 

 

A Pénzügyi Bizottság 239/2012.(XI.19.) számú bizottsági határozatában foglaltak szerint, 

 

 3. Szociális és Egészségügyi Bizottság tekintetében 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 694/2012.(XI.21.) számú bizottsági határozatában foglaltak 

szerint, 

 

 4. Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság tekintetében 

 

Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 220/2012.(XI.20.) számú bizottsági határozatában 

foglaltak szerint. 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bizottságok Elnökei 

Végrehajtásban közreműködik:  
Valamennyi Bizottság 

A határozatról értesül:  
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Bizottságok Tagjai 

ABOKOM Nonprofit Kft. 

Valamennyi Intézményvezető 

 

Gulykáné Gál Erzsébet visszatért a terembe.  

- - - 

 

16./ Napirendi pont tárgya:  Lejárt határidejű határozatok 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztést. 

 

Egedy Zsolt: Elmondta, hogy nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek, mert nem sorba 

szerepelnek a határozatok és a volános határozat véleménye szerint még nem lett végrehajtva. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy minden a határozatnak megfelelően lett végrhajtva és 

a Pénzügyi Bizottság kapta meg hatáskörnek. 

 



Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen és 0 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett az 

előterjesztést egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatokat hozta: 

 

21/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A lejárt határidejű határozatokról 
 

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

törvényben biztosított jogkörében eljárva, Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 

hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtása kapcsán az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról szóló előterjesztést és határozati javaslatot nem 

támogatta. 

 

         - - - 

 

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

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

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

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit               Dr. Balogh Pál 

                       polgármester                              jegyző  

  

 

 

 


