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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 16-i rendkívüli zárt üléséről. 

 

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

Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, Kelemen Tibor János, Kovács László, Dr. Egedy Zsolt, Kocsiné 

Tóth Valéria, Murvainé Kovács Rita képviselők 

 

Képviselő-testület tagjai 10fő. 

 

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

osztályvezető, Kovács Teodóra, Jászberényi Ferenc, Vincze István Mikro-Voks kezelő, Bevíz Barbara 

jegyzőkönyvvezető, dr. Tömböl Klára Loretta titkársági ügyintéző 

 

Meghívottként jelen volt: Gáspár Csaba Abokom Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató, Tóth Sándor 

Tolnátó Építőipari szövetkezet 

 

Állampolgári megjelenés: 0 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 9 fővel 

határozatképes. 

 

Ismertette a napirendi pontokat. 

 

Zárt ülés:  

 

1. KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú   Romhányiné dr. Balogh Edit 

 „Lehetőségeink Fő tere- Abony Város integrált    Polgármester 

településközpont fejlesztése” című pályázat Abony  

Város Közösségi Háza –Komplex kulturális,  

oktatási, művészeti központ pince gépészet megvalósítása”  

eredményének megállapítás 

 

2. KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt  Romhányiné dr. Balogh Edit 

keretén belül a „Közösségi Ház- Komplex kulturális,   Polgármester 

oktatási, művészeti központ és Zeneiskola eszköz beszerzése”  

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

 

3. Részvétel csoportos önkormányzati villamos energia   Romhányiné dr. Balogh Edit 

közbeszerzési eljáráson      Polgármester 

 

4. Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás    Romhányiné dr. Balogh Edit 

lebonyolításához az Abony Város szennyvíztisztító   Polgármester 

telepének korszerűsítése tárgyú projekthez kapcsolódóan  

a projektmenedzser és a mérnöki feladatok ellátására  
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meghívandó cégek megjelölése 

 

 

5. A Balatonszárszó 955/1 hrsz alatti ingatlanból történő   Romhányiné dr. Balogh Edit 

tulajdonrész vásárlás megtárgyalására    Polgármester 

 

 

Nyílt ülés:  

 

 

1. Az Abokom Nonprofit Kft. többletfinanszírozási igényének Romhányiné dr. Balogh Edit 

 elbírálása        Polgármester 

 

2. Tervismertető az Abony, Csillag Zsigmond út 5. szám alatt Romhányiné dr. Balogh Edit 

 kivett könyvtár épület funkcióváltására     Polgármester 

 

3. A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2013-2018   Romhányiné dr. Balogh Edit 

elfogadása        Polgármester 

 

4. A vidékfejlesztési miniszter 56/2013. (VI.29.) VM rendelete  Romhányiné dr. Balogh Edit 

alapján a Tanyafejlesztési Program előirányzatra támogatási  Polgármester 

igény benyújtása 

 

5. A volt Kostyán Andor kúria (Vasút út 15.) veszélyelhárítás Romhányiné dr. Balogh Edit 

és részleges tetőfelújítására kivitelező cég megbízása   Polgármester 

 

6. A volt Márton kúria (Abony, Kálvin utca 9.) veszélyelhárítási  Romhányiné dr. Balogh Edit 

munkáinak I. üteme részleges tetőfelújításra, tetőszerkezet  Polgármester 

felújításra benyújtott pályázathoz szükséges 50%-os önerő  

biztosítására  

 

7. Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás társulási   Romhányiné dr. Balogh Edit 

megállapodásának módosításával és a társulás    Polgármester 

megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatala 

 

 

Javasolta, hogy a meghívóban nem szereplő „Egyházi kártalanítási számla tőkéjének és kamatának 

felhasználására” a nyílt ülés 1. napirendi pontjaként kerüljön megtárgyalásra.  

 

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

 

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

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

 

175/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Egyházi kártalanítási számla tőkéjének és kamatának felhasználására vonatkozó javaslat című 

napirendi pont felvételéről 
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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 „Egyházi 

kártalanítási számla tőkéjének és kamatának felhasználására vonatkozó javaslat” című napirendi 

pontot a képviselő-testület nyílt ülésének 1. napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

 

- - - 

 

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

 

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

napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 

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

 

- - - 

 

1. Napirendi pont tárgya: Egyházi kártalanítási számla tőkéjének és kamatának felhasználására   

                                               vonatkozó javaslat 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem kíván tenni. 

 

Habony István: Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság javasolta elfogadásra a testületnek. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy furcsa, hogy AD-HOC módon történik egy ilyen napirendi pontnak a 

beterjesztése. Nem áll módjában támogatni ezt az előterjesztést. Általános megfogalmazások vannak.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: 600 milliós plusz áfás beruházás valósult meg, amelyen belül az önereje 

benne van az önkormányzatnak. Az eredeti az duplája lett volna. Ezzel szemben a felét tettük bele. Ami 

miatt nem került bevezetésre a kötvényszámlára az a magasabb kamatláb. Mindig ott kötöttük le a pénzt 

ahol magasabb kamatot kaptunk érte. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az 1. számú határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

183/2013. (VII. 16.) képviselő-testületi határozat  

Egyházi kártalanítási számla tőkéjének és kamatának felhasználására 

 

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

34.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28.) számú 

rendelete Városi tevékenység 730259/32 98121 „Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 

igénybevétele” előirányzat sorról 124.000.000,- Ft-ot a 98111 „Előző évi működési célú 

pénzmaradvány ” előirányzat sorára, valamint a 9161121 Rövid lejáratú bankbetétek után kapott 
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felhalmozási célú kamat sorról 4.499.222,- Ft-ot a 9161122 Rövid lejáratú bankbetétek után 

kapott működési célú kamat sorra  csoportosítja át. 

 

2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pontban átcsoportosított 124.000.000,-Ft tőke 

összeg és 4.499.222,- Ft kamat összeg a szállítói kifizetetlen számlák rendezésére kerüljön 

felhasználásra. 
 

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

során az 1. pont szerinti döntés átvezetését szerepeltesse.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 

Végrehajtásban közreműködik:    
Gazdasági Osztály 

 

A határozatról értesül: 

 1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 2. Dr. Balogh Pál jegyző 

 3. Gazdasági Osztály 

 4. Valamennyi osztályvezető 

 

   - - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az 2. számú határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

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

Az egyházi kártalanítás lekötésének lejárta előtti ideiglenes finanszírozás alkalmazására  

 

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

34.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 

  

A Képviselő-testület hozzájárul a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-011 azonosító számú, „Lehetőségeink Fő 

Tere – Abony Város integrált településközpont fejlesztése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan elnyert 

141.299.705 Ft önerő támogatásnak működési célú felhasználásához azzal, hogy a felhasznált összeg 

2013. szeptember 12-a után kerüljön visszafizetésre a kötvény számlájára. 

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 

Végrehajtásban közreműködik:    
Gazdasági Osztály 

 

A határozatról értesül: 

 1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 2. Dr. Balogh Pál jegyző 

 3. Gazdasági Osztály 

 4. Valamennyi osztályvezető 

 

 



6 

 

 

2. Napirendi pont tárgya:  Az Abokom Nonprofit Kft. többletfinanszírozási igényének elbírálása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy a bizottsági üléseken miért nem kaphattuk meg ezt az előterjesztést? 

Pénzügyi bizottság tárgyalta? 

 

Habony István: Nem tárgyalta.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A Képviselő-testület nem egészen 1 hónapja tárgyalta. Az nem állja meg 

a helyét, hogy nem tudott róla a testület. Minden ismert volt, de nem tudtunk többletforrást hozzárakni. 

Ezért nem született eddig döntés. 1 perccel ezelőtt döntött a testület, hogy miből tud fedezetet biztosítani.  

 

Dr. Balogh Pál: Szeretné megerősíteni Polgármester szavait. Az előterjesztés címe is úgy szólt, hogy az 

Abokom beszámolója illetve a többlet finanszírozás meghozatal, és az előterjesztésben ígértük, hogy 

módosított határozati javaslatot osztunk ki amiben szerepel, hogy hogyan biztosítjuk az Abokom 

többletfinanszírozási igényét. Most vagyunk abban a helyzetben, hogy érdemben tárgyaljuk a 

rendelkezésre álló feladat tükrében..  

 

Habony István: Úgy gondolja, hogy itt semmi elhamarkodott cselekmény nincs. Érzékelte, a hivatal 

vezetése is, hogy nincs pénz. Ha jöttek volna azok a pénzek amik bevoltak ígérve akkor lehet erre most 

nem lenne szükség. A szállítói számlák kamatösszege az napról növekszik.  

 

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 8 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

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

Az Abokom Nonprofit Kft többletfinanszírozási igényének elbírálása 

 

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

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

 

1. A Képviselő-testület az Abokom Nonprofit Kft–vel kötött - a Képviselő-testület 373/2012. (XII. 

11.) számú határozatával jóváhagyott - a közoktatási intézmények működtetésére, valamint egyes 

önkormányzati intézmények takarítási és karbantartási feladatainak ellátására vonatkozóan 

létrejött keretszerződés módosításához – a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – 

hozzájárul. 

 

2. A képviselőtestület felkéri a polgármestert, a határozat mellékletét képező szerződés-módosító 

okirat aláírására. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:    
Gazdasági Osztály 

Településfejlesztési Osztály 

 

3. A szerződés módosításának fedezetéül a hatályos 183/2013. (VII.16) számú, az Egyházi 

kártalanítási számla tőkéjének és kamatának felhasználásáról szóló képviselő-testületi határozat 

által elrendelt változtatás után a Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

szóló 5/2013. (II.28.) számú rendelete Városi tevékenység 730-259/32 553122 „Állami fenntartás 

alá kerülő intézmények által használt vagyon teljes körű működt., takarítás karbantartás Abokom 

Kft.” előirányzat sora szolgál. 

 

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

során 1-2. pont szerinti döntés átvezetését szerepeltesse.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző 

Végrehajtásban közreműködik:    
Gazdasági Osztály 

Településfejlesztési Osztály 

 

A határozatról értesül: 

 1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 2. Dr. Balogh Pál jegyző 

 3. Gazdasági Osztály 

 4. Valamennyi osztályvezető 

 5. Gáspár Csaba ügyvezető – Abokom Nonprofit Kft. 

 

- - - 

 

3. Napirendi pont tárgya: Tervismertető az Abony, Csillag Zsigmond út 5. szám alatt  kivett      

                                                     könyvtár épület funkcióváltására 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a Képviselő-testület a 131/2013. (VI.04.) sz. 

határozatával döntött az Abony, Csillag Zsigmond út 5. szám alatt található épület hasznosításáról, mely 

szerint a későbbiekben szándékában áll ott tantermeket kialakítani. A testület egyet ért elviekben azzal, 

hogy a könyvtár épületét jövőben a Somogyi Imre Általános Iskola elhelyezésének javítása érdekében a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak használatába adja. A funkcióváltás terveinek elkészítésével 

585.000,- Ft + Áfa forint díjazás mellett, 2013. augusztus 31. határidővel megbízta a Tolnátó Építőipari 

Szövetkezetet. A tervezés folyamatába bevonásra került az Intézményfenntartó Központ tankerületi 

igazgatója, a Somogyi Imre Általános Iskola igazgatója és az Innoven Kft. is. Kérdezte, hogy költségekbe 

ez az átalakítás körülbelül mennyi forrást igényel? 

 

Tóth Sándor: Körülbelül 10-13 millió Ft bruttóban, de ezt még végig kell gondolni. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, hogy a bizottság tárgyalta. Tervező úr elmondta, hogy ebből 

nagyobb termet nem tudnak kialakítani, mert falat kellene bontani. Természetesen a bizottság támogatta. 

Az lenne a szerencsés ha ehhez pályázatot tudnánk elindítani. A közeljövőben, ha jól tudja nem lehet 

ilyen forrást elindítani.  Mennyi a étszám körülbelül az étkező gyermekeknek? 
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Fekete Tibor: Nem emlékszik, hogy mennyi nem készült. Kérdezte, hogy ez a tálaló konyha rész az 

ANTSZ-el egyeztetésre került-e már? 

 

Tóth Sándor: Egyenlőre még nem került egyeztetésre. A fő vonalakat magába foglalja. Az Innoven Kft.-

vel is majd szeretnék egyeztetést. 

 

Fekete Tibor: A tálaló konyha részben a szakhatóságok észrevételeket tehetnek, és amit ők kérnek, az mi 

szakmai szemmel el tudjuk fogadni. 

 

Tóth Sándor: Elmondta, hogy a szociális része még nincs teljesen kifejlesztve. Ez egy alapkoncepció 

 

Kovács László: Először ha jól tudja akkor étkezőre szerette volna az önkormányzat és most tanterem 

nem érti. Marad-e az önkormányzatnak annyi pénze, hogy az Abonyi úti tálaló elkészülhet-e? Mi az a 

forrás amiből ezt az önkormányzat megfogja valósítani? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A költségátcsoportosítással át tudjuk vészelni, de következő évre nem 

tolhatjuk. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy ügyrendi bizottságon volt egy módosító javaslat ami így hangzott el:A 

bizottság javasolja, hogy az épület felújításához szükséges pénzforrás lehetőségeinek felkutatására, csak a 

fedezet biztosítása után kerüljön sor a kivitelezésre. A Bizottság továbbra is kéri az Abonyi Lajos úti 

tagintézményben az ebédeltetés lehetőségeinek megoldását.  

 

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

bizottság javaslatának elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen és 3 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot nem fogadta el. 

 

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 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

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

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

 

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

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

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

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

 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolnátó Építőipari Szövetkezetet által a az 

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

vonatkozóan készített terveket megismerte, azokat az engedélyezési eljárás alapjául elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  
Titkárság 

Településfejlesztési Osztály 

A határozatról értesül:  
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Somogyi Imre Általános Iskola 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Abokom Nonprofit Kft. mint Működtető 

Tolnátó Építőipari Szövetkezet 

 

- - - 

 

4 Napirendi pont tárgya:  A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2013-2018  elfogadása 

 

Romhányinéd dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Majd elmondta, hogy 

bizottsági üléseken észlelt hibák javításra kerülnek. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Megköszönte ezt a részletes anyagot és ami bizottsági ülésen elhangzott akkor 

az bizonyára kijavításra kerül. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy a szociális bizottság javasolta elfogadásra a testületnek. 

 

Habony István: Megköszönte ezt a részletes előterjesztést. 

 

Kovács Teodóra: Elmondta, hogy a kért javítások folyamatban vannak. 

 

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 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

187/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2013-2018 elfogadásáról 

 

Abony Város Önkormányzata   az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 

2003. évi CXXV. törvény alapján, figyelemmel a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének 

szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Kormányrendeletben illetve a 

helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI 

rendeletben a foglaltakra az alábbi határozatot hozza: 

 

l. Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok jelenlegi 

állapotáról szóló helyzetelemzést és a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP) a határozat melléklete 

szerinti tartalommal 5 évre elfogadja.  
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A Helyi Esélyegyenlőségi Programot 2 év múlva felül kell vizsgálni. 

 

2. A Helyi Esélyegyenlőségi Programot Abony Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési 

szervekkel meg kell ismertetni. 

 

3. Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete a 94/ 2010. (IV.29.) sz. határozatával elfogadott 

települési esélyegyenlőségi tervét hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: 

Felülvizsgálatra: 2015. június 30. 

2., 3. pontokban foglaltakra: 2013. augusztus 31. 

Felelős:Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

Értesülnek: 

l. Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. Dr. Balogh Pál jegyző 

4. Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 

           - - - 

 

Kelemen Tibor és Fekete Tibor kiment az ülésről. 

 

5.Napirendi pont tárgya:  A vidékfejlesztési miniszter 56/2013. (VI.29.) VM rendelete alapján a  

                                            Tanyafejlesztési Program előirányzatra támogatási igény benyújtása 

 

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

 

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 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

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 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

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

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környező településekkel együtt közös 

pályázatot kíván benyújtani a 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet keretén belül külterületi 

földútjaink karbantartására, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, 

eszközök beszerzésére a megítélhető támogatás maximális összegére 10 millió Ft-ig.  

A Képviselő-testület a maximális önerőt 1.000.000,- Ft összegben állapítja meg, melynek 

fedezete az Abony Város Önkormányzata által kibocsátott Két Torony Kötvény terhére biztosított.  
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2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit 

polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésével, a 

pályázat beadásához szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére. 

 
 

Határidő: 2013. augusztus 7. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásában közreműködik: 

 Településfejlesztési Osztály 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 
 

            - - - 

 

Kelemen Tibor és Fekete Tibor visszajött az ülésre. 

Murvainé Kovács Rita távozott az ülésről. 

 

 

6.Napirendi pont tárgya: A volt Kostyán Andor kúria (Vasút út 15.) veszélyelhárítás és részleges 

tetőfelújítására kivitelező cég megbízásáról 

 

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

 

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 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

 

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

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

cég megbízásáról 

 

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

évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva figyelemmel a Képviselő-testület 

171/2012. (V.31.) sz. határozatával jóváhagyott a Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás 

felhasználásra vonatkozó szabályzat I. 3. pontjára az alábbi határozatot hozza: 

 

1.  Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város Önkormányzat 1/1 tulajdoni 

hányadát képező a volt Kostyán Andor kúria (Vasút út 15.) veszélyelhárítás és részleges tető 

felújítási munkálataival a Tolnátó Építőipari Szövetkezetet bízza meg nettó 7.374.631,- Ft + 

Áfa összegben azaz bruttó 9.218.289 ,- Ft összegben, melynek fedezet 3.500.000,- Ft-ig a 

Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által megítélt 

csökkentett összegű támogatás. A fennmaradó összeg bruttó 5.718.289 ,- Ft a Két torony 

kötvény terhére biztosított. A műszaki ellenőri feladatok költsége, -melyet a polgármester 
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asszony saját hatáskörében rendel meg bruttó 350.000,- Ft értékben- a 2013. évi költségvetés 

általános tartalékkeret terhére biztosított. 

 

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

megfelelő vállalkozási szerződések megkötésére. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 53/2013. (III.19.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 1. pontját hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő:  azonnal  

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 

 Valamennyi Osztály 

 Ajánlattevők 
 

  - - - 

 

7.Napirendi pont tárgya: A volt Márton kúria (Abony, Kálvin utca 9.) veszélyelhárítási munkáinak I. 

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

biztosítására 

 

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

 

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 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

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

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

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

biztosítására 

 

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

évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva figyelemmel a Képviselő-testület 

171/2012. (V.31.) sz. határozatával jóváhagyott a Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás 

felhasználásra vonatkozó szabályzat I. 3. pontjára az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és 

Örökségvédelmi Kollégiumához benyújtott a volt Márton kúria (Abony, Kálvin utca 9.) 

veszélyelhárítási munkáinak I. ütemére: részleges tetőfelújításra, tetőszerkezet felújításra 

benyújtott 3235/1205 számú pályázatát fenntartja 50 %-os önrész vállalásával. A projekt 

összköltsége bruttó 7.861.718,- Ft, az igényelt támogatás 3.930.859,- Ft. A képviselő-testület a 
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még szükséges 3.930.859,- Ft összegű önerőt Abony Város Önkormányzat által kibocsátott Két 

Torony Kötvény terhére biztosítja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 56/2013. (III.19.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 1. pontját hatályon kívül helyezi. 

 

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

megfelelő intézkedések megtételére.  

 

 

Határidő:  azonnal  

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 

 Valamennyi Osztály 

 Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 

 Abokom Nonprofit Kft. 

 Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

        Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

 

  - - - 

 

8.Napirendi pont tárgya: Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás társulási megállapodásának 

módosításával és a társulás megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatala 

 

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

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az 1. számú  határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

előterjesztésben szereplő 1.számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot 

hozta: 

 

191/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat társulási megállapodásának felülvizsgálatáról  

 

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

évi CLXXXIX. tv. 146. § (1) bekezdése alapján a következő határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület az Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás megállapodásának 

módosítását jelen határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert az 1. pontban 

rögzített módosító okirat aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő: 2013. szeptember 15. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

  

 

 

A határozat végrehajtásban közreműködik:  

Gazdasági Osztály 

 

A határozatról értesül: 

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Dr. Petrányi Csaba Újszilvás Község Önkormányzat polgármestere 

3. Godó János Törtel Község Önkormányzat polgármestere 

4. Pásztor Imre Kőröstetétlen Község Önkormányzat polgármestere 

5. Palya István Kálmán Jászkarajenő Község Önkormányzat polgármestere 

6. Parti Mihály alpolgármester 

7. Dr. Balogh Pál jegyző 

8. Valamennyi osztályvezető 

 

  - - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az 2. számú  

határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

előterjesztésben szereplő 2.számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot 

hozta: 

 

192/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás társulási megállapodásának módosításával és a 

társulás megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatala 

 

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

évi CLXXXIX. tv. 91. § (b) pontjában foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület egyetért az Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás 2013. szeptember 

30. napjával történő, jogutód nélküli megszűntetésével és a jelen határozat 1. sz. mellékletét 

képező Megszüntető Okiratot jóváhagyja. 

 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti megszüntető okiratot 

írja alá, és tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 

3. A Képviselő-testület a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező vagyonátadási jegyzőkönyv 

alapján az eszközök és források könyvekben történő átvezetéséhez hozzájárul. 

 

4.  A képviselő-testület felhatalmazza Parti Mihály alpolgármestert az 3. pontban megjelölt 

vagyonátadási jegyzőkönyv aláírására. 

 

Határidő: 2013. szeptember 30.  

Felelős: Parti Mihály alpolgármester 

A határozat végrehajtásban közreműködik:  
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Gazdasági Osztály 

Titkárság 

A határozatról értesül: 

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Dr. Petrányi Csaba Újszilvás Község Önkormányzat polgármestere 

3. Godó János Törtel Község Önkormányzat polgármestere 

4. Pásztor Imre Kőröstetétlen Község Önkormányzat polgármestere 

5. Palya István Kálmán Jászkarajenő Község Önkormányzat polgármestere 

6. Erste Bank Hungary Nyrt. 

7. Központi Statisztikai Hivatal 

8. Magyar Államkincstár Pest Megyei Igazgatósága 

9. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

10. Parti Mihály alpolgármester 

11. Dr. Balogh Pál jegyző 

12. 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    

 

 

 

 

 


