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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-i nyílt üléséről. 

 

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

Viktor, Dr. Egedy Zsolt, Kocsiné Tóth Valéria, Habony István, Fekete Tibor képviselők 

 

Képviselő-testület tagjai 7 fő. 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Balogh Pál jegyző, Kovács Teodóra Hatósági és 

Szociális Ügyek Osztály osztályvezetője, Vargáné Francsák Hajnalka Gazdasági Osztályvezetői 

feladatokat ellátó gazdasági ügyintéző, Fiala Károly Településfejlesztési Osztályvezető, Vincze István 

Mikro-Voks kezelő, Csajbók Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető, Egedi Eszter kulturális, kommunikációs és 

titkársági referens 

 

Napirend tárgyalása közben érkezett: Kelemen Tibor János, Gulykáné Gál Erzsébet, Dr. Magyar 

Gábor  

 

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

Kft. ügyvezető igazgatója, Korbély Csabáné az Abonyi Lajos Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, 

Török Csaba r. alezredes a Ceglédi Rendőrkapitányság vezetője, Schönléber Zoltán r.hdgy.mb az Abonyi 

Rendőrőrs őrsparancsnoka, Gáspár Csaba az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Kökény 

Krisztina és Rigó Erika a Gyermekjóléti Szolgálat képviseletében 

 

Állampolgári megjelenés: 8 fő 

 

- - - 

 

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

hogy a Képviselő-testületi ülés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2007. 

(VI.29.) számú rendelet értelmében került összehívásra. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel 

határozatképes. 

 

Ismertette a Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait. 

 

 

Napirend:         Előterjesztő 

 

Zárt ülés:  

 

1. 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” tárgyában kiírt közbeszerzési  

ajánlattételi felhívás elfogadása 

 

2. Zeneiskola bútor- és eszköz beszerzése, valamint   Romhányiné dr. Balogh Edit 

a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú   Polgármester 

projekt keretén belül ”Informatikai tábla,  

székrendszer pozíciójának változtatását biztosító  
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berendezés beszerzése” tárgyában kiírt közbeszerzési  

ajánlattételi felhívás elfogadása 

 

3. Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő lakások  Romhányiné dr. Balogh Edit 

állapotáról, díjfizetéseinek teljesítéséről    Polgármester 

 

4. Veres Károly átmeneti segélyt elutasító határozat   Romhányiné dr. Balogh Edit 

ellen benyújtott fellebbezése     Polgármester 

 

5. Az Abony, Vasút út 2. sz. alatti 23 m² alapterületű   Romhányiné dr. Balogh Edit 

helyiségre benyújtott pályázati anyagok elbírálása  Polgármester 

 

6. Az Abony, Nagykőrösi út 3. sz. alatti 66 m
2   

Romhányiné dr. Balogh Edit 
 
alapterületű helyiségre benyújtott pályázati    Polgármester 

anyagok elbírálása 

 

 

Nyílt ülés: 

 

1. Beszámoló Abony Város közrendjének és    előadó: Schönléber Zoltán  

közbiztonságának 2012. évi helyzetéről    r.hdgy.mb. őrsparancsnok 

         Abonyi Rendőrőrs 

 

2. A 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi    Romhányiné dr. Balogh Edit 

feladatok ellátása       Polgármester 

 

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

mérlegbeszámolójának megismeréséről    Abonyi Városfejlesztő Kft. 

 

4. Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. évi üzleti   Jánosi László 

tervének elfogadása      Abonyi városfejlesztő Kft. 

5. Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő     Jánosi László 

Kft. 2013. évi II. negyedéves tevékenységéről   Abonyi Városfejlesztő Kft. 

 

6. ABOKOM Nonprofit Kft. 2012. évi     Gáspár Csaba 

mérlegbeszámolójának megismerése     ABOKOM Nonprofit Kft. 

 

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

állására pályázat kiírása      Polgármester 

 

8. A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött   Romhányiné dr. Balogh Edit 

megállapodás módosítása     Polgármester 

 

9. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  Romhányiné dr. Balogh Edit 

 5/2013. (II.28.) számú rendeletének módosítása  Polgármester 
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10. A „Kaszáló erdő” helyi védetté nyilvánításáról és kezeléséről Romhányiné dr. Balogh Edit 

szóló önkormányzati rendelet megalkotása   Polgármester 

 

11. A vásár- és piactartás rendjéről szóló     Romhányiné dr. Balogh Edit 

16/2001. (XII. 06.) sz.       Polgármester 

önkormányzati rendelet módosítása   

 

12. Abony Város Önkormányzatának     Romhányiné dr. Balogh Edit 

vagyongazdálkodási tervének elfogadása     Polgármester 

 

13. A civil szervezetek 2013. évi önkormányzati támogatására  Romhányiné dr. Balogh Edit 

vonatkozó előirányzatnak a társadalmi szervezetek   Polgármester 

támogatására vonatkozó előirányzathoz való átcsoportosítása 

 

14. Megbízás a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor hasznosítására  Romhányiné dr. Balogh Edit 

vonatkozó eljárás lefolytatására     Polgármester 

 

15. Tantermek kialakítása az Abony, Csillag Zsigmond út  Romhányiné dr. Balogh Edit 

5. szám alatt       Polgármester 

 

16. Az abonyi Fergeteg Triatlon SE a Városi Termálfürdő  Romhányiné dr. Balogh Edit 

díjmentes használatáról szóló kérelmének elbírálása  Polgármester 

 

17. A Salgóbányai Ifjúsági Tábor működtetésére az   Gulykáné Gál Erzsébet 

Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság javaslata  Oktatási, Sport és Kulturális 

         Bizottság elnöke 

 

18. A 2013. évi rendezvényterv finanszírozása   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

19. A nyári gyermekétkeztetés biztosítása    Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

20. A megépülő Abony Város Közösségi     Romhányiné dr. Balogh Edit 

Háza – Komplex kulturális, oktatási, művészeti  Polgármester 

 központ elnevezése 

 

21. 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  

pénzmaradványának terhére az Akcióterületi Terven  

belüli belterületi utak felújítására közbeszerzési  

cég megbízása és Ad-Hoc Bizottság felállítása 

 

22. Az Abony 4728/13 helyrajzi számú ingatlan   Romhányiné dr. Balogh Edit 

 (Téglagyári – tó) értékesítésére vonatkozó pályázat   Polgármester 

eredményhirdetése 
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23. Lejárt határidejű határozatok     Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

 

Javasolta, hogy a „Települési Értéktár létrehozására vonatkozó döntéshozatal” című napirend a nyílt ülés 

24. napirendi pontjaként kerüljön felvételre. 

 

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

 

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

pont felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

108/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a „Települési Értéktár létrehozására vonatkozó döntéshozatal” című napirendi pont felvételéről 

 

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

évi CLXXXIX. törvény 46. § által biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város 

Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. 

(VI.29.) számú rendelet 16. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „Települési 

Értéktár létrehozására vonatkozó döntéshozatal” című napirendi pontot a képviselő-testület nyílt ülésének 

24. napirendjére tűzi. 

 

- - - 

 

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

 

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

pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirend:         Előterjesztő 

 

Zárt ülés:  

 

1. 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” tárgyában kiírt közbeszerzési  

ajánlattételi felhívás elfogadása 

 

2. Zeneiskola bútor- és eszköz beszerzése, valamint   Romhányiné dr. Balogh Edit 

a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú   Polgármester 

projekt keretén belül ”Informatikai tábla,  

székrendszer pozíciójának változtatását biztosító  

berendezés beszerzése” tárgyában kiírt közbeszerzési  

ajánlattételi felhívás elfogadása 

 

3. Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő lakások  Romhányiné dr. Balogh Edit 

állapotáról, díjfizetéseinek teljesítéséről    Polgármester 

 

4. Veres Károly átmeneti segélyt elutasító határozat   Romhányiné dr. Balogh Edit 
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ellen benyújtott fellebbezése     Polgármester 

 

5. Az Abony, Vasút út 2. sz. alatti 23 m² alapterületű   Romhányiné dr. Balogh Edit 

helyiségre benyújtott pályázati anyagok elbírálása  Polgármester 

 

6. Az Abony, Nagykőrösi út 3. sz. alatti 66 m
2   

Romhányiné dr. Balogh Edit 
 
alapterületű helyiségre benyújtott pályázati    Polgármester 

anyagok elbírálása 

 

Nyílt ülés: 

 

1. Beszámoló Abony Város közrendjének és    előadó: Schönléber Zoltán  

közbiztonságának 2012. évi helyzetéről    r.hdgy.mb. őrsparancsnok 

         Abonyi Rendőrőrs 

 

2. A 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi    Romhányiné dr. Balogh Edit 

feladatok ellátása       Polgármester 

 

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

mérlegbeszámolójának megismeréséről    Abonyi Városfejlesztő Kft. 

 

4. Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. évi üzleti   Jánosi László 

tervének elfogadása      Abonyi városfejlesztő Kft. 

5. Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő     Jánosi László 

Kft. 2013. évi II. negyedéves tevékenységéről   Abonyi Városfejlesztő Kft. 

 

6. ABOKOM Nonprofit Kft. 2012. évi     Gáspár Csaba 

mérlegbeszámolójának megismerése     ABOKOM Nonprofit Kft. 

 

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

állására pályázat kiírása      Polgármester 

 

8. A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött   Romhányiné dr. Balogh Edit 

megállapodás módosítása     Polgármester 

 

9. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  Romhányiné dr. Balogh Edit 

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

 

10. A „Kaszáló erdő” helyi védetté nyilvánításáról és kezeléséről Romhányiné dr. Balogh Edit 

szóló önkormányzati rendelet megalkotása   Polgármester 

 

11. A vásár- és piactartás rendjéről szóló     Romhányiné dr. Balogh Edit 

16/2001. (XII. 06.) sz.       Polgármester 

önkormányzati rendelet módosítása   

 

12. Abony Város Önkormányzatának     Romhányiné dr. Balogh Edit 

vagyongazdálkodási tervének elfogadása     Polgármester 
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13. A civil szervezetek 2013. évi önkormányzati támogatására  Romhányiné dr. Balogh Edit 

vonatkozó előirányzatnak a társadalmi szervezetek   Polgármester 

támogatására vonatkozó előirányzathoz való átcsoportosítása 

 

14. Megbízás a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor hasznosítására  Romhányiné dr. Balogh Edit 

vonatkozó eljárás lefolytatására     Polgármester 

 

15. Tantermek kialakítása az Abony, Csillag Zsigmond út  Romhányiné dr. Balogh Edit 

5. szám alatt       Polgármester 

 

16. Az abonyi Fergeteg Triatlon SE a Városi Termálfürdő  Romhányiné dr. Balogh Edit 

díjmentes használatáról szóló kérelmének elbírálása  Polgármester 

 

17. A Salgóbányai Ifjúsági Tábor működtetésére az   Gulykáné Gál Erzsébet 

Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság javaslata  Oktatási, Sport és Kulturális 

         Bizottság elnöke 

 

18. A 2013. évi rendezvényterv finanszírozása   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

19. A nyári gyermekétkeztetés biztosítása    Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

20. A megépülő Abony Város Közösségi     Romhányiné dr. Balogh Edit 

Háza – Komplex kulturális, oktatási, művészeti  Polgármester 

 központ elnevezése 

 

21. 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  

pénzmaradványának terhére az Akcióterületi Terven  

belüli belterületi utak felújítására közbeszerzési  

cég megbízása és Ad-Hoc Bizottság felállítása 

 

22. Az Abony 4728/13 helyrajzi számú ingatlan   Romhányiné dr. Balogh Edit 

 (Téglagyári – tó) értékesítésére vonatkozó pályázat   Polgármester 

eredményhirdetése 

 

23. Lejárt határidejű határozatok     Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

24. Települési Értéktár létrehozására vonatkozó döntéshozatal Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

- - -  

 

A Képviselő-testület munkáját zárt üléssel folytatta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 
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A zárt ülés közben érkezett Kelemen Tibor János képviselő, így a nyílt ülésen jelen lévő Képviselő-

testületi tagok száma 8 fő.  

 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy a zárt ülés 4., 5. és 6. napirendi pontja a nyílt ülést 

követően kerüljön megtárgyalásra. 

 

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

 

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

módosítását egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

112/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

napirend módosításról 

 

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 szereplő Zárt ülés 4., 5. és 

6. napirendi pontját a nyílt ülést követően ismét zárt ülés keretében tárgyalja. 

 

- - - 

 

1./ Napirendi pont tárgya:  Beszámoló Abony Város közrendjének és 

közbiztonságának 2012. évi helyzetéről 

 

Napirendi pont előadója: Schönléber Zoltán rendőr hadnagy mb. őrsparancsnok 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy volt a múlthéten a Járásnál egy Közbiztonsági fórum, 

ahol a civil szervezetek, a környező települések polgármesterei, a megyei rendőrkapitány helyettes úr vett 

részt. Egyöntetűen azt volt megállapítható, hogy a Járásban érezhető a rendőrség jelenléte, a Jászkarajenői 

Rendőrőrs megalakulása nagyon sokat segített a fennálló állapoton, helyben megerősíthető, hogy érezhető 

a rendőri jelenlét, a járőrszolgálat, ezt külön szeretné megköszönni.  

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket.  

 

Elmondta, hogy a felhagyott üres lakásokkal kapcsolatban, illetve a végrehajtás alatt álló ingatlanokkal 

kapcsolatban érzékelhető, hogy idegenek települtek be a városba, olyan családok jöttek, akik korábban 

nem laktak Abony területén. Az a híresztelés kering a városban, hogy azért szaporodott meg ezeknek az 

ingatlanoknak az elfoglalása – és elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű és roma családok 

betelepülése – mert ezt a polgármester elősegíti, ezért pénzt kap. ezt a nyilvánosság előtt visszautasítja. 

Elmondta, hogy amennyiben ez a híresztelés nem áll le, akkor büntető kategóriába tartozva a jó hírnév 

megsértése és rágalmazás miatt megteszi a kellő feljelentést. Erről őrsparancsnok úrnak és kapitány úrnak 

is van tudomása. Ilyen jellegű híresztelésekkel sem a polgármester, sem a város hírnevét rombolni nem 

lehet. A betelepülőkkel szembeni probléma feloldásában és megakadályozásában az okmányiroda 

segítségét és a rendőrség fokozott ellenőrzését kérte.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, meglátása szerint a rendőrség tekintélyének helyreállítása a legfőbb cél. 

Amíg a tekintély nincs helyreállítva, nehéz lesz intézkedni szakmailag, ezzel kapcsolatban lát némi előre 

lépést. Az információáramlással kapcsolatban elmondta, hogy tudomása szerint előfordult olyan eset, 

amikor rendőrség valamely tagja adott ki nem hivatalos információkat a média számára, ez a nyomozás 

hatékonyságát nagymértékben rontja. Elmondta, hogy az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság ülésén 
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kérdésként felmerült, hogy a polgárőrséggel milyen a viszonya a rendőrségnek, illetve kérdezte, hogy hol 

lesz a polgárőrség új bázisa? A közlekedésbiztonsággal kapcsolatban kérdezte, hogy miért nem büntetik a 

jogosítvány nélkül és az ittasan vezetőket? Észrevétele, hogy a lakosság jelentős része nem tudja, nincs 

tisztában vele, ki a körzeti megbízottja. Nagy kitartást és elszántságot kívánt az eredmények javulásához.  

 

Kelemen Tibor János: Teljes mértékben egyetért Dr. Egedy Zsolt hozzászólásával. Kiegészítésként 

elmondta, hogy a külterületi részeken a falopások, az idősek, zaklatása, az állatlopások a mai napig 

folyamatban vannak, reméli, hogy megoldást találnak arra, hogy ezek a külterületi részek is rendőrségi 

felügyelet alatt álljanak.  

 

Parti Mihály elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 7 fő 

 

Habony István: Komoly gondnak látja azt, hogy ennek a napirendnek a tárgyalására a lakosság nem jött 

el. Kérdezte, hogy Abony városa megyén belül és országosan milyen fertőzöttségi fokba tartozik. A 

lakosság mindennapjainak szóbeszéde kapcsán ez az első ötven között van.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet megérkezett, így a jelenlévő Képviselő-testületi tagok száma 8 fő. 

Parti Mihály visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 9 fő 

 

Véleménye szerint jelentős feladata van a parancsnoki állománynak a rendőrségi tekintély 

helyreállításában. Sajnálatos tény, hogy a rendőrök csak az autósokat büntetik, bár nem gondolja, hogy az 

autósokkal van a legtöbb probléma.  

Javaslata, hogy a várost fel kellene osztani területekre, minden szegmensnek lehetne rendőrfelelőse, 

polgárőrökkel kiegészítve, autó helyett biciklit is be lehetne vonni a járőrözésbe. Nem érti, miért elvárás a 

lakosság felé, hogy vigyázzanak a saját értékeikre.  

 

Kelemen Tibor János: Ismertette az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslatát, amely szerint a 

Képviselő-testület szavazza meg, hogy a rendőrség tulajdonában lévő szervízelésre szoruló 3 robogó 

minimális felújítási költségét az Önkormányzat anyagi támogatás formájában adja meg a Rendőrőrs 

számára.  

 

Parti Mihály: A robogókkal kapcsolatosan elmondta, megpróbál olyan személyt keresni, aki a 

szervízelést, karbantartást elvégezné, az anyagköltséget az Önkormányzat biztosítaná. Jó munkát kívánt, 

bízva abban, hogy az együttműködés meghozza a várt eredményt.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Köszönetét fejezte ki a rendezvényeken való személyes részvételért, illetve a 

rendezvények biztosításáért. Megköszönte az iskolarendőrök jelenlétét, munkáját.  

 

Habony István elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 8 fő 

 

Török Csaba: Megköszönte a pozitív visszajelzéseket.  

 

Parti Mihály elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 7 fő 

Habony István visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 8 fő 

 

Elmondta, hogy valóban vannak problémák a rendőrség elismertségének tekintetében. A rendőrség 

becsületét alapvetően a rendőrségnek van lehetősége visszaszerezni, ennek érdekében eredményeket a 

rendőrség és a lakosság kapcsolata útján lehet elérni. Elmondta, nincsenek előirányzatok, hogy mekkora 

összegű bírságolásból eredő bevételeket kell a rendőrségnek felmutatnia. A feladat az, hogy minden 

településen megfelelő és értékes közbiztonságot szavatoljanak. Abony tekintetében elmondta, hogy a 

város nem tartozik bele a 100 legrosszabb közbiztonságú településként megítélt települések körébe a 

lakossági és önkormányzati visszajelzések alapján készült statisztika alapján. Elmondta, hogy a Ceglédi 

Rendőrkapitányság illetékességi területén, ahol 12 település van, a legtöbb rendőrségi beavatkozást 
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igénylő probléma Cegléden és Abonyban van. 2013. év elejétől a településen megindultak olyan 

folyamatok, sikerült olyan bűnözői köröket beazonosítaniuk, előzetes letartóztatásukat kezdeményezniük, 

akik igen komoly problémákat okoztak a városban. Úgy gondolja, mindent megtesznek annak érdekében, 

hogy érezhető legyen az, hogy a rendőrség ott legyen a lakosság mögött.  

 

Parti Mihály visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 9 fő 

 

Valóban vannak olyan jellegű rendőri intézkedések, amelyekre nem büszkék, de minden esetben ezeket 

az eseteket úgy kezelik, hogy kapnak az állomány felé egy visszajelzés, mi az ami helyes, mi az ami 

helytelen. Az állomány jelentős része fiatal, szakmailag és emberileg is tapasztalatlanabb. Egyetért azzal, 

hogy nem minden esetben a gépjárműves rendőri szolgálat jelent megoldást. Alapvetően azon az 

állásponton vannak, hogy amennyiben a lehetőségek megengedik, erőltetik a gyalogos, illetve a motoros 

és kerékpáros rendőri szolgálatot, fontos a rendőrség és a lakosság kapcsolata. Úgy érzi, hogy az Őrs 

vezetésével kapcsolatban hozott személyzeti döntések meghozták a várt eredményeket. A polgárőrség 

tekintetében elmondta, fontos a rendőrség és a polgárőrség együttműködése, de egyes belső normatívák 

nem teszik lehetővé, hogy a két szerv egy légtérben üzemeljen.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Megköszönte a beszámolót.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Véleménye szerint a robogók támogatása az Önkormányzat részéről szimbolikus 

értékű. A rendőrség épületének műszaki állapota a város egyik szégyene. Kérte, hogy vizsgálja meg az 

Önkormányzat az épület felújítása milyen munkálatokkal és költségekkel járna.  

 

Kelemen Tibor János: Ismertette az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság kérését, amely szerint az 

őrsparancsnok a bizottsági üléseken bizonyos időközönként vegyen részt, adjon tájékoztatást arról, mi 

történt az elmúlt időszakokban.  

 

Schönléber Zoltán: Elmondta, meghívás esetén természetesen részt vesz a Bizottság ülésein.  

Elmondta, a külterületek kérdésében a kutyás járőr bevonását megoldásnak látja, azon lesz, hogy egy 

nyomozó kutya bevonásra kerüljön. a létszámhelyzet tekintetében az idős, nyugdíjba vonult senior 

állomány visszafoglalkoztatása folyamatban van, vannak azonban bizonyos feltételei. Megköszönte a 

bizalmat. A tekintély, a hivatás tudat alapvetően a parancsnoki állomány következetes, hosszú időt 

igénylő, következetes tevékenysége. 

 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

előterjesztésben szereplő beszámolót és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

113/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

beszámoló Abony Város közrendjének és közbiztonságának 2012. évi helyzetéről 

 

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

évi CLXXXIX. törvény 10. §-ban biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolót megismerte.  

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  

Titkárság 

A határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

 

- - - 

 

2./ Napirendi pont tárgya:  A 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a Gyermekjóléti Szolgálat képviseletében megjelenteket. 

Elmondta, hogy a tájékoztatás elkészültét megelőzően volt egy fórum, amelyen összességében 

megállapítható volt, hogy a gyermekek veszélyeztetettségi állapota az elszegényedettséggel együtt 

fokozódott, nőtt a rühösséggel, tetvességgel együtt járó gyermekesetek száma.  

 

Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. felkérte Gulykáné Gál Erzsébetet, az oktatási, Sport és 

Kulturális Bizottság elnökét, hogy ismertesse kiegészítéseit.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, hogy az előterjesztés tényszerű, minden abban szereplő adat 

megállja a helyét. A Bizottság elfogadásra javasolta a tájékoztatót.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, a Szociális és Egészségügyi Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta.  

 

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 határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

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

 

114/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdésében, valamint a 149/1997. (IX.10.) sz. 

Kormányrendeletben foglaltakra, az alábbi határozatot hozza:  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló beszámolót megismerte. 

 

Határozatról értesül: 

1. Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. dr. Balogh Pál jegyző 

4. Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Budapest, Komócsy út 5. 
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5. Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

6. CKTK Humán Szolgáltató Központja 

7. Gyermekjóléti szolgálat 

 

 

- - - 

Szünet 

 

- - - 

 

A jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 7 fő.  

 

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

mérlegbeszámolójának megismeréséről 

 

Napirendi pont előadója: Jánosi László, az Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Felkérte Jánosi László 

ügyvezető igazgató urat a képviselők által feltett kérdések megválaszolására.  

 

Jánosi László: Nem kívánt az előterjesztéshez kiegészítést fűzni.  

 

Fekete Tibor: elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottságon elhangzott a beszámolóval kapcsolatban, hogy az 

Abonyi Városfejlesztő Kft. komolyan és szakszerűen végzik a munkáját.  

 

Jánosi László: Megköszönte az elismerő szavakat, hangsúlyozta, hogy ez egy közös munka, az Abonyi 

Városfejlesztő Kft. a Polgármesteri hivatal Gazdasági osztálya és Településfejlesztései osztályának 

vezetésével végzi munkáját.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő beszámoló és a 

határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

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

 

115/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának megismeréséről 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben és a 

Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az Abonyi 

Városfejlesztő Kft. egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának 28. pontjában foglaltakat, az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. évi 

gazdálkodásának helyzetéről szóló mérlegbeszámolóját: 

13.678.000.- Ft. főösszeggel, 

870.000.- Ft. mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 
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Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

- - - 

 

4./ Napirendi pont tárgya:  Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. évi üzleti tervének 

elfogadása 

 

Napirendi pont előadója: Jánosi László, az Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója 

 

Gulykáné Gál Erzsébet visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 8 

fő 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, illetve a kiosztásra kerülő 

módosított határozati javaslatot. Felkérte Jánosi László ügyvezető igazgató urat a képviselők által feltett 

kérdések megválaszolására.  

 

Jánosi László: Kiegészítésként elmondta, hogy az Irányító Hatóság elvi hozzájárulását adta a különböző 

projektelemeknél realizálódott megtakarítások felhasználására. A támogatási szerződés módosítási 

kérelem benyújtása közel 120 millió Ft lehívható összegre vonatkozik.  

 

Dr. Magyar Gábor megérkezett, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 9 fő.  

 

Kocsiné Tóth Valéria visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 10 

fő 

 

Elmondta, mivel a közbeszerzési eljárási kötelezettséget továbbra is tartani kell, ezért a közbeszerzési 

eljárások eredményét követően 2-2 és fél hónap alatt megvalósítható ezen utcák felújítási munkái. 

Határidő hosszabbítás kérést követően 2013. október 30-val határozta meg az Irányító Hatóság a 

lehetséges hosszabbítási időtartamot. Ezt követően kezdődhetnek meg a pénzügyi aktiválási szempontok 

szerint történő elszámolási kötelezettségek.  

 

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 módosított határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

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

előterjesztést és a módosított határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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116/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadására 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben és a 

Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. 

évi üzleti tervét megismerte és elfogadja.  

 

2. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Abonyi Városfejlesztő Kft.-től 

megrendeli a „Lehetőségeink Fő Tere – Abony Város integrált településközpont fejlesztése” 

KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosítószámú projekt menedzsmenti feladatainak ellátását 

a 2013. szeptember 01. és 2013. december 31. közötti időszakban bruttó 7.341.807.- Ft 

összértékben, amelynek fedezetét a Két Torony kötvény terhére biztosítja.  

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a jelen határozatnak megfelelő 

szerződésmódosítás aláírására. 

 

Határidő: 2013. szeptember 1. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  Gazdasági osztály 

Határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

- - - 

 

5./ Napirendi pont tárgya:  Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. évi II. 

negyedéves tevékenységéről 

 

Napirendi pont előadója: Jánosi László, az Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Felkérte Jánosi László 

ügyvezető igazgató urat a képviselők által feltett kérdések megválaszolására.  

 

Jánosi László: Kiegészítésként tájékoztatta a Képviselő-tetsületet a beszámoló készítésének időpontjához 

képest elmúlt másfél hét történéseiről.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy mindkét beruházás tekintetében késedelem van. A ZÁÉV 

beruházásnál a beton magas víztartalma miatt a svéd padló elhelyezésére nem nyílt még lehetőség, 

szerződés szerint június 4-ig el kellett volna készülnie a teljes beruházásnak. Ennek a szerződésnek a 

módosításához a Közbeszerzések Felügyeleti Főosztálya és a Közreműködő szervezet hozzájárult. A 

másik fő beruházásnál – a piacnál – a tartógerendák méretezésével volt gond. Ennek a jóváhagyása még 

nem született meg. Az eszközbeszerzés feltételesen választott nyertese kihirdetésre került volna, a 

Közbeszrzések Felügyeleti Főosztályának jóváhagyó nyilatkozata nem érkezett meg. Az átadó 

ünnepségek pontos időpontja nem ismert.  
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Jánosi László: A Művelődési Ház, mint épületegyüttes átadása a belsőépítészeti bútorok nélkül 

megtörténhet július 12-én.  

 

Dr. Magyar Gábor: Kérdezte, hogy a piacon lévő üzlethelyiségek értékesítésére milyen mértékű 

érdeklődés van? 

 

Jánosi László: A piac üzlethelyiségeire bérleti konstrukciós pályázati felhívás jelent meg, amelyre egy 

érvényes pályázat érkezett be. A Pénzügyi Bizottság a beérkezést követően döntött, hogy érvényes a 

pályázat, de a bérleti szerződés megkötéséhez szükséges bérleti szerződés tervezetet az ülésen adták át a 

bérlőnek tanulmányozásra. Egy héttel kaptak visszajelzést, hogy visszalépett a bérleti konstrukciótól. A 

pályázat újra kiírásra kerül.  

 

Dr. Magyar Gábor: Kérdezte Jánosi Lászlótól, hogy szubjektív véleménye szerint milyen realitása van 

ebben a piaci környezetben az üzlethelyiségek bérbeadásának? Lehetne-e bővíteni a hirdetések körét, 

megkeresni a potenciális vevőke? 

 

Jánosi László: Elmondta, hogy 2012-ben volt egy igényfelmérés. Az igényfelmérésnek volt egy kérdése, 

hogy milyen értékben tartja reálisnak a bérleti díj nettó meghatározását négyzetméterenként. 1500-3000 

Ft szórásban határozták meg ezeket az értékeket. 14 érdeklődőből nem kaptak olyan visszajelzést, hogy 

sok az üzlethelyiségek bérleti díja.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Többször végzett a Hatósági Osztály az elmúlt hetekben felmérést 

személyesen, mekkora az a bevétel, amely egy-egy nap folyamán beszedésre kerül.  

 

Habony István: Elfogadhatatlannak tartja azt, hogy a Pénzügyi Bizottsági az ülésen 27 oldalas szerződés 

tervezetet tárgyalt és kívánt aláíratni a leendő bérlővel. Egyszerűbb, érthetőbb, korrektebb szerződést kell 

megfogalmazni.  

 

Dr. Magyar Gábor: Az javasolta, tartsák a Művelődési Ház átadását augusztus 20-án. 

 

Jánosi László: Nagyon flexibilis néhány építési jellegű beruházásnak és belső építészeti kialakításnak a 

befejezési határideje, van olyan aminek nem ismert még a végkimenetele.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A jelenleg érvényes aláírt támogatási szerződésben a projekt zárás 

határideje július 15. Ehhez a határidőhöz kötelező alkalmazkodni. egy projektre egyszer engedélyeznek 

határidő hosszabbítást, ez megtörtént.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő beszámoló 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: 

 

117/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. II. negyedéves tevékenységéről szóló szakmai 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: 
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Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. II. 

negyedéves tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, és elfogadja. 

 

Határidő:   

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 

  

- - - 

 

6./ Napirendi pont tárgya: ABOKOM Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának 

megismerése 

 

Napirendi pont előadója: Gáspár Csaba, az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Felkérte Gáspár Csaba 

ügyvezető igazgató urat a képviselők által feltett kérdések megválaszolására.  

 

Gáspár Csaba: Elmondta, jó évnek tekintették a 2012. évet, sok külső munkát tudtak vállalni, az 

eredményük minimálisan ugyan, de javult. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy megérkezett az új 

munkagép, a típusa azonos a lopott munkagép típusával.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, megtette-e az igazgató úr a feljelentést? 

 

Gáspár Csaba: Igen, megtette a feljelentést.  

 

Dr. Egedy Zsolt: A lopott jármű eredeti tulajdonosának történő átadásakor meggyőződött-e az 

ABOKOM Nonprofit Kft, hogy a volt tulajdonos vett-e fel kártérítést a lopást követően? Kérdezte, hogy 

igaz- e az a hír, hogy 10 ember kerül elbocsátásra? 

 

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

 

Gáspár Csaba: Az ABOKOM Nonprofit Kft. jogi képviselője és a tulajdonos jogi képviselője átnézték 

az aktákat, átadható volt a munkagép.  

Elmondta továbbá, hogy tervezik a leépítést, de ezt nem kívánja számszerűsíteni. A törvény-változások 

olyan anyagi helyzetet idéztek elő, hogy a leépítés elkerülhetetlen.  

 

Dr. Magyar Gábor: Kérdezte, hogy milyen biztonságtechnikai eszközök kerültek kiépítésre.  

 

Gáspár Csaba: Ismertette a kiépített biztonságtechnikai eszközöket.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy a piac bontását követően a bontott anyag kinek a tulajdona lett? 

 

Gáspár Csaba: Ismertette, hogy a bontott anyag kinek a tulajdona lett és milyen áron került értékesítésre.  
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Kelemen Tibor visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 10 fő 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Kérte Gáspár Csabát ossza meg az elmúlt fél éves tapasztalatait az intézmények 

működtetésével, illetve a takarítási feladatok ellátásával kapcsolatban. 

 

Gáspár Csaba: Ismertette 2013. első negyedévének tapasztalatait, elmondta, hogy egy évnek kell eltelnie 

ahhoz, hogy megfelelő képet kapjanak. Úgy látja, megbirkóznak a feladattal.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő beszámoló és a 

határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

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

 

118/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ABOKOM Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának megismeréséről 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben 

és a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot 

hozza:  

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az ABOKOM Nonprofit Kft. 2012. évi 

gazdálkodásának helyzetéről szóló mérlegbeszámolóját: 

 

162.933 e Ft összeggel, 

14.770 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Határozatról értesül:  

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

ABOKOM Nonprofit Kft. 

 

- - - 

 

7./ Napirendi pont tárgya: Az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói  

állására pályázat kiírása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Felkérte Dr. Egedy Zsoltot az 

Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság álláspontjának ismertetésére.  
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Dr. Egedy Zsolt: Ismertette a Bizottság javaslatát,pontosította a felsőfokú végzettségi feltétel 

megfogalmazását.  

 

Dr. Abonyi Viktor elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 9 fő 

 

Habony István: Egyetértett azzal, hogy a Bizottság javaslatát a felsőfokú végzettségi feltétel tekintetében 

vagylagosan kell megfogalmazni, a határozati javaslat megfogalmazása szerint egy pályázó sem fog tudni 

megfelelni a feltételeknek.  

 

Dr. Abonyi Viktor visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 10 fő 

 

Dr. Magyar Gábor: Elmondta, szükségesnek tartja a megjelölt szakirányú végzettséget. Véleménye 

szerint a hirdetést sokkal szélesebb körben kell megjelentetni, újságokban, fórumokon, minden 

megyében.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Az előző választásnál is kellő mértékben meg lett hirdetve a pályázat. 

Javasolta, hogy az internetes fizetős honlapokon is jelenjen meg a hirdetés. A gazdasági törvény lehetővé 

teszi az 5 éves megbízási időtartamot, ez véleményes szerint nagyobb biztonságot jelentene a cégnek.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Pontosítsák, hogy hol kerüljön meghirdetésre a pályázat. Elmondta, hogy az Ügyrendi 

és Közbiztonsági Bizottság a 3 éves megbízást támogatta.  

 

Habony István elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 9 fő 

 

Kelemen Tibor János: Javasolta a kinevezés időtartamát 5 évre módosítani.  

 

Fekete Tibor elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 8 fő 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Ismertette a pályázat feltételeit. 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő előnyként megjelölt 

számítástechnikai ismeret törléséről.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen és 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslatot 

elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő előnyként megjelölt 

helyismeret törléséről.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot 

elfogadta.  

 

Fekete Tibor visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 9 fő 

 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő felsőfokú végzettség 

meghatározásának módosításáról. 

 

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

módosítást elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő cégvezetési tapasztalat 

előnyként történő megjelölésének elfogadásáról.  



19 

 

 

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

elfogadta.  

 

Habony István visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 10 fő 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító indítványról, amely szerint 5 év legyen a 

megbízás időtartama.  

 

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

indítványt elutasította. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a pályázati kiírás elfogadásáról. 

 

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

pályázati kiírást elfogadta.  

 

Parti Mihály elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 9 fő 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a pályázati kiírás meghirdetésének lehetőségeiről.  

 

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

megszavazott hirdetési felületeken történő közzétételt elfogadta.  

 

 

- - - 

 

Szünet 

 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a megjelölt hirdetések összköltségének 

maximumáról, amelyet 200.000 Ft. értékben határozott meg.  

 

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

hirdetések összköltségének maximumaként 200.000 Ft. összeget elfogadta. 

 

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 módosított határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

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

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

 

119/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására történő pályázat kiírásáról 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk  1.bekezdés e.) 

pontjában biztosított jogkörében eljárva, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben 

foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető 

igazgatói állásának betöltésére pályázatot ír ki a határozat mellékletét képező tartalommal. 

 

2. A pályázati kiírás közzétételre kerül: 

- Abony Város Honlapján, illetve a helyi honlapokon (Kéttorony, MiAbonyunk) 

- két fizetős álláskereső honlapon 

- a Trió TV ingyenes hirdetési felületén 

- az Új Néplap napilapban 

 

3. A pályázati kiírásra hivatkozva egy rövidített hirdetés jelenjen meg az alábbiakban: 

- Világgazdaság 

- Figyelő 

- Expressz 

- Napi Gazdaság 

 

4. A megjelölt hirdetések összköltségének maximuma 200.000 Ft.  

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot az 

ügyvezető igazgatói állásra benyújtott pályázatok tartalmi és formai ellenőrzésére, és az 

esetleges hiánypótlás elrendelésére. 

  

 

Határidő: 2013. június 15. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 
Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály  alpolgármester 

3. Dr. Balogh Pál jegyző  

4. Valamennyi Osztályvezető 

5. ABOKOM Nonprofit Kft. 

 

- - - 

 

8./ Napirendi pont tárgya: A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött  

megállapodás módosítása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, valamint a kiosztásra került 

módosított határozati javaslat tartalmát.  

 

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 módosított határozati javaslat 

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

előterjesztést és a módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot 

hozta: 

 

120/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött Társulási Megállapodás módosításának 

elfogadásáról 

 

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

CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi döntést hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás (2700 Cegléd Kossuth tér 1.,a 

továbbiakban: Társulás).Társulási Megállapodás  módosítását,  2013. július l-jei hatállyal 

jóváhagyja és felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a  – jelen határozat 

mellékletét képező - Módosító Okirat,  valamint, a Társulási Megállapodás módosítást is magába 

foglaló egységes szerkezetű szövege aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr.Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:    
Titkárság 

 

2. A Képviselő-testület kezdeményezi az Önkormányzat és a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 

között létrejött együttműködési megállapodás kiegészítését azzal, hogy az Önkormányzatnak 

egyetértési joga legyen a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja 

(2740 Abony, Szilágyi E. u. 3.) elemi költségvetésének jóváhagyása, az elemi költségvetés 

módosítása, az intézmény pénzmaradványának felhasználása során. A kezdeményezés elfogadása 

esetén a Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy nem válik ki 2013.decernber 1. napjával a Ceglédi 

Többcélú Kistérségi Társulásból. 

 

3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CXCVIII. törvény 95. §. (4) bekezdésében foglalt rendelkezése értelmében a Ceglédi 

Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete megszüntetésre kerül, és egyetért azzal, hogy a 

Társulási Tanács Munkaszervezete feladatait 2013. július 1-jétől a Ceglédi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2700  Cegléd Kossuth tér 1.) lássa el. 

 

4. A Képviselőtestület a Társulási Tanácsba Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert, illetőleg 

akadályoztatása esetén Parti Mihály alpolgármestert delegálja, a Társulási Megállapodásban 

meghatározott számú szavazattal történő döntéshozatal gyakorlására. 

 

5. A Képviselő-testület rögzíti, hogy a társulás működéséhez 2013. évben hozzájárulást nem fizet. 

 

6. A Képviselő-testület felkéri a Hivatalt a jelen döntésből fakadó intézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 

 

Végrehajtásban közreműködik:    
Titkárság 

Gazdasági Osztály 
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A határozatról értesül:  

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 

 

- - - 

 

9./ Napirendi pont tárgya: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. 

(II.28.) számú rendeletének módosítása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Vargáné Francsák Hajnalka: Elmondta, nem kíván az előterjesztéshez és a módosító rendelet-

tervezethez kiegészítést fűzni.  

 

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-tervezet elfogadásáról. 

 

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

előterjesztést és a rendelet-tervezetet elfogadta, és a következő rendeletet alkotta:  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2013. (VI.5.) önkormányzati rendelete 

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

módosításáról 

 

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

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

CCIV. törvény előírásai alapján meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 

 

1. § 

 

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

(továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

Bevételi főösszegét     3 586 083 e Ft-ban 

Kiadási főösszegét    3 586 083 e Ft-ban  

 

állapítja meg az alábbi részletezéssel. 

 

Tárgyévi költségvetési bevételek: 

  

1. Intézményi működési bevételek    241.070 e Ft 

2. Közhatalmi bevételek   404.102 e Ft 

Ebből:  

  Helyi adók   280.917 e Ft 

   Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek   66.743 e Ft 

   Átengedett központi adók   56.442 e Ft 
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3. Támogatás Áht.-on belülről   224.554 e Ft 

4. Helyi önkorm.ált.műk.és ágazati felad.kapcs.tám.  619.809 e Ft 

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

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

7. Támogatási kölcsönök megtérülése   1.500 e Ft 

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

Ebből:  

 működési                                101.250 e Ft                             

           felhalmozási 1 921.647 e Ft                                                 

Összesen:                3 586 083 e FT  

 

Tárgyévi költségvetési kiadások: 

 

1. Személyi juttatások   389.966 e Ft 

2. Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó  103.644 e Ft 

3. Dologi és egyéb folyó kiadások      877.737 e Ft 

4. Támogatásértékű működési kiadások   42.360 e Ft 

5. Pénzeszközátadás áht-n kivülre   15.188 e Ft 

6. Ellátottak pénzbeli juttatása (szoc.jutt.)   95 054 e Ft 

7. Felújítási kiadások   61.284 e Ft 

8. Beruházási kiadások   537.165 e Ft 

9. Felhalmozási célú pénzeszközátadás   0 e Ft 

10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások   0 e Ft 

11. Adott kölcsönök   10.500 e Ft 

12. Tartalékok   1.388.105 e Ft 

13. Finanszírozási kiadások        65.080 e Ft 

Összesen:                                                                                  3 586 083 e Ft 

    

 

(2)A Rendelet 1./a. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

(3)A Rendelet 1./b. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

(4)A Rendelet 2/a. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

 (5)A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

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

 

2. § 

 

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

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

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

     (4)A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 

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

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

 

 

3. § 

 

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

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

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

 

4. §  
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               Záró rendelkezés 

 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő első munkanapon lép hatályba. 

 

 

Abony, 2013. május 31. 

 

               Romhányiné dr. Balogh Edit    Dr. Balogh Pál                               

   Polgármester            Jegyző      

 

       

Kihirdetve: Abony, 2013. június 5. 

 

                   Dr. Balogh Pál 

                Jegyző 

 

 

A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

- - - 

 

10./ Napirendi pont tárgya: A „Kaszáló erdő” helyi védetté nyilvánításáról és 

kezeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 

 

dr. Balogh Pál: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy 2013. május 27-én egyeztető 

megbeszélés került összehívásra, amelyen személyes megjelenés nem volt sem a tulajdonos, sem az 

érintett hatóságok részéről. Egyes hatóságok levélben jelezték távollétüket, illetve azt, hogy korábbi 

véleményüket megerősítik. Állampolgári észrevétel nem érkezett a közzétett rendelet-tervezettel 

kapcsolatosan.  

 

Parti Mihály: Mezőőri státuszban társult feladatként természetőri feladatok ellátását javasolta.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, jegyző úr javaslata, hogy szeptember 30-val lépjen hatályba a 

rendelet, amennyiben a működéshez a feltételek rendelkezésre állnak, de amennyiben nem, nem tudják 

hatályba léptetni.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, nem érti, miért most hozakodik elő a Hivatal a megjegyzéseivel, miért nem 

akkor, amikor a rendeletalkotás szándéka megfogalmazódott.  

 

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 kihirdetés napján hatályba lépő 

rendelet-tervezet elfogadásáról. 

 

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

előterjesztést és a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta, és a következő rendeletet alkotta:  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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A Kaszáló erdő védetté nyilvánításáról és kezeléséről szóló 17/2013. (V.31.) számú önkormányzati 

rendelete 

 

 

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

természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) és 55. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

 

 

 

1.§ 

 

 „Kaszáló Erdő helyi védett természetvédelmi terület” elnevezéssel védetté nyilvánítja a Pest megyében, 

Abony közigazgatási területén lévő, az 1. mellékletben felsorolt ingatlan- nyilvántartási helyrajzi számú 

területet. 

 

A rendelet hatálya 

 

2.§ 

 

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed az 1. mellékletben meghatározott ingatlan-nyilvántartási helyrajzi 

számú területekre. 

 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetre, aki állandó vagy ideiglenes jelleggel a területre belép, ott tartózkodik, illetőleg ott 

a rendelet 2. számú mellékletében rögzített kezelési tervben érintett tevékenységet végez. 

 

A rendelet célja 

 

3. § 

 

 (1) A védetté nyilvánítás célja megőrizni a területen előforduló védett (pl. hengeresfészkű peremizs 

/Inula germanica/, horgas bogáncs /Carduus hamulosus/), és közösségi jelentőségű növényfajok 

(kisfészkű aszat /Cirsium brachycephalum/) állományait, illetve a jelölő élőhelyek (1530 pannon 

sztyeppek és mocsarak, 6250 síksági pannon löszgyepek) jó ökológiai állapotát. 

 

(2) Megőrizni a közösségi jelentőségű állatfajokat, különös tekintettel a kék vércse (Falco vespertinus) és 

a társfészkelő vetési varjú (Corvus fugilegus) állományait és  a terület további fontos karakterfajait mint; a 

szalakóta (Coracias garrulus), kis őrgébics (Lanius minor), tövisszúró gébics (Lanius collurio). 

 

(3) Megóvni a terület biológiai sokszínűségét és megőrizni a védett fajok élőhelyéül szolgáló erdő és a 

szomszédságában lévő gyepterület növény- és állatvilágát. 

 

(4) Biztosítani a területen található védett természeti értékek hosszú távú fennmaradását. 

 

(5) Biztosítani lehetőséget a terület további faunisztikai és florisztikai értékeinek feltárására,  valamint az 

ismert természeti értékek részletes vizsgálatát célzó kutatásokra. 

 

(6) Elősegíteni a természeti értékek folyamatos figyelemmel kísérését, a változások rögzítését. 

 

Terület-kezelési rendelkezések 
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4. § 

 

(1) A terület fenntartásáról, természeti állapotának fejlesztéséről, őrzéséről a védetté nyilvánító települési 

önkormányzat köteles gondoskodni.  

(2) A terület természetvédelmi kezelési tervét a 2. melléklet tartalmazza. 

 

 

Záró rendelkezés 

 

5. § 

 

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

 

 

Kelt: Abony Város Képviselő-testületének 2013. május 30-i ülésén 

 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit   dr. Balogh Pál 

         polgármester                                                jegyző 

 

 

 

Kihirdetve:2013.  

 

 

  dr. Balogh Pál 

  jegyző 

 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

- - - 

 

11./ Napirendi pont tárgya: A vásár- és piactartás rendjéről szóló 16/2001. (XII. 06.) 

sz. önkormányzati rendelet módosítása 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, valamint az Ügyrendi és 

Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatait a díjszabásra vonatkozóan.  

 

Kelemen Tibor: Kiegészítette az elhangzottakat azzal, hogy a helyfoglalási díj ára a javaslat szerint 200 

Ft/nap /asztal. ez helyfoglalásként működik, ezen felül fizetendő a bérleti díj. A Bizottság javaslata a 

cégtáblák kihelyezése is volt.  

 

Dr. Magyar Gábor: Elmondta, ne legyenek megkülönböztetve a helyiek és a más településről érkező 

őstermelők.  

 

Habony István: Véleménye szerint a piac elrendezése kritikán aluli. A Képviselő-testület felelőssége, 

hogy a piac ne legyen veszteséges. Azokat az áruféleségeket, amelyek nem piaci árusításra valók, be 
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kellene terelni az üzlethelyiségekbe, olyan díjszabás mellett, hogy a kereskedők normális körülmények 

között árusíthassanak.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: tájékoztatásul elmondta, hogy háromszor ellenőrizte a Hatósági Osztály a 

piac működését, semmi szabálytalanságot nem találtak. Piacnapokon fokozott ellenőrzések vannak, 

közterület felügyelők járják a területet.  

 

Kelemen Tibor János: Mindenkire kötelező jelleggel vonatkozzon a megalkotott rendelet, ne legyenek 

kivételek.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Támogatja a táblák kihelyezését, élelmiszerbiztonsági szempontból jó, ha 

beazonosítható a termékek származása.  

 

Dr. Egedy Zsolt: a helyfoglalási jegyen legyen feltüntetve az árus megnevezése.  

 

Dr. Balogh Pál: Elmondta, hogy a Képviselő-testület előző döntése az volt, hogy 50%-os kedvezményt 

kaphassanak az árusok egy hónapig. Ennek értelmében készült el a 2. számú táblázat.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Javasolta, hogy a rendelet hatályba lépését úgy időzítsék, hogy a piac nyitásakor a régi 

árak legyenek érvényben, majd 1 hónap múlva váljon hatályossá az új díjszabás.  

 

Habony István elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 9 fő 

 

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

 

Dr. Magyar Gábor elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 7 fő 

 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított hatályba lépés időpontjairól.  

 

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

lépés időpontjait elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 3. számú melléklet elfogadásáról.  

 

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

mellékletet elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a cégtáblák elhelyezéséről szóló kiegészítésről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

kiegészítést elfogadta. 

 

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

 

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

előterjesztést és a rendelet-tervezetet elfogadta, és a következő rendeletet alkotta:  
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2013. (VI.5.) önkormányzati rendelete 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vásár és piactartás rendjéről szóló 16/2001. 

(XII. 6.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról  

 

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

felhatalmazás és a helyi önkormányzatokról szóló CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bek. 14. pontja alapján 

figyelemmel a vásárokról és piacokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendeletben valamint a vásári, piaci 

és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól 59/1999. (XI. 26.) EüM rendeletben foglaltakra 

Abony Város Önkormányzata a következőket rendeli el:  

 

1. § 

 

A vásár- és piactartás rendjéről szóló önkormányzati rendelet 3. §  helyébe következő lép:  

 

„3. § 

(1) Piacot és vásárt az önkormányzati rendeletben feltüntetett helyen, továbbá esetenként kijelölt 

területen szabad tartani. 

 

(2) Országos kirakodó- és állatvásár 

a.) helye: 2740. Abony, 0161/1 hrsz-ú (7 ha 8998 m²) 

b.) időpontja: Az illetékes bizottság által évente meghatározott vásárnaptár szerint. 

c.) Időtartama: 5 -14 óráig 

 

(3) Havi állatvásár 

a.) helye: 2740. Abony, 0161/1 hrsz-ú (7 ha 8998 m²) 

b.) időpontja: Az illetékes bizottság által évente meghatározott vásárnaptár szerint. 

c.) Időtartama: 5 -14 óráig 

 

(4) Búcsúvásár 

a.) helye: 2740. Abony, 0161/1 hrsz-ú (7 ha 8998 m²) 

b.) időpontja: Az illetékes bizottság által évente meghatározott vásárnaptár szerint. 

c.) Időtartama: 5 -14 óráig 

 

(5) Napi élelmiszer- és használtcikk piac 

a.) helye: 2740. Abony, 859/4 hrsz-ú (7755 m²) 

b.) időpontja: A hét minden napja. 

c.) Időtartama: a piaccsarnok tekintetében 5-19 óráig, a fedett piactér tekintetében 5-14 óráig.” 

 

 

 

2.§ 

 

A vásár- és piactartás rendjéről szóló önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő lép: 

 

„(3) Vásáron és piacon a kereskedelmi tevékenységre, az értékesített termékre, az értékesítő helyre 

vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és hatósági előírásoknak megfelelően termékértékesítés, 

továbbá vendéglátó-ipari, kölcsönző, megőrző, mutatványos, valamint helyben végezhető 

kereskedelmi szolgáltató és javítóipari tevékenység folytatható.” 

 

3.§ 
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A vásár- és piactartás rendjéről szóló önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése az alábbiakkal egészül 

ki: 

  

„… A piacon az árusok kizárólag a piaccsarnok és a fedett piactér területén kijelölt területen 

árusíthatnak.” 

 

4.§ 

 

A vásár- és piactartás rendjéről szóló önkormányzati rendelet 6. § (1) a.) bekezdése helyébe a következő 

lép: 

 

„a.) A napi helyhasználók a helyjegy megváltásával a piac nyitásától zárásáig tartó árusítására 

jogosultak. Napi helyhasználat esetén ugyanez a hely többször is kiadható, ha azt a helyhasználó 

elhagyta. Ebben az esetben is az egész napra megállapított helyhasználati díjat kell megfizetni. „ 

 

5.§ 

 

A vásár- és piactartás rendjéről szóló önkormányzati rendelet 6. § (2) (3) bekezdése helyébe a következő 

lép: 

 

„(2) A helyhasználati díjjal lekötött hely más árus számára akkor hasznosítható, ha a jogosult azt a 

piac, vásár kezdetétől számított 2 órán belül nem foglalja el.” 

 

„(3) A felhozott áruk elhelyezése sátrak és asztalok felállítása az árusítási idő előtt 1 órával 

lehetséges. Az elpakolás az árusítási idő leteltét követő 1 órán belül kötelező. A Piaccsarnok 

tekintetében az árusító asztalok tároló szekrényeiből nem kell kipakolna, ha az árus rendelkezik havi 

helyhasználati díjjal.” 

6.§ 

 

A vásár- és piactartás rendjéről szóló önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő lép: 

„(1) Vásáron, piacon az árusítás után helypénzt, árusítóhelyiségek, illetve azok elhelyezéséhez szükséges 

terület rendelkezésre bocsátása esetén – az 1. és 2. számú mellékletekben meghatározott -  bérleti 

díjat kell fizetni.”  

 

 

 

7.§ 

 

A vásár- és piactartás rendjéről szóló önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő lép:  

 

„(6) A piaccsarnokban lévő üzlethelyiségek hasznosítása bérbeadás útján történik. A bérbeadás az 

önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről 

szóló 14/2007. (IV.12.) számú rendelet szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a bérleti 

szerződésnek tartalmaznia kell a bolt üzletkörét is.” 

 

 

 

8.§ 

 

A vásár- és piactartás rendjéről szóló önkormányzati rendelet 11. § a következő bekezdéssel egészül ki: 

„(5)  A vásár és piac rendjét - figyelemmel e rendelet előírásaira- az Üzemeltető határozza meg. 

Az Üzemeltető saját hatáskörben készít „Házi rendet” amelyet a biztonságos és szabályos 

üzemletetés érdekében, a piacfelügyelő betartat a piac használóival (árusok, vevők) szemben.” 
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9.§ 

 

(1) A rendelet 1.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 

(2) A rendelet  a jelen rendelet 2. sz. melléklet szerinti 2. sz. melléklettel egészül ki. 

 

 

 

 

Záró rendelkezés 

 

10. § 

 

(1) E rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével 2013. július 15. napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet 2. sz. melléklete helyébe 2013. október 01. napjától a jelen rendelet 3. sz. melléklete 

lép. 

 

 

 

Kelt: Abony Város Képviselő-testületének 2013. május 30-i ülésén 

 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit   dr. Balogh Pál 

         polgármester                                                jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 

 

 

  dr. Balogh Pál 

  jegyző 

  

 

A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

- - - 

 

12./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzatának vagyongazdálkodási 

tervének elfogadása  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, valamint a Bizottsági üléseken 

elhangzott módosító javaslatokat.  

 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosított határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az 

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

 

121/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról 

 

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

CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva figyelembe véve a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Önkormányzatának Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzatának 

Vagyongazdálkodási tervét - a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja azzal, hogy az 

előterjesztésben szereplő táblázatok a vagyongazdálkodási terv 1-9. számú mellékletét képezik. 

2. Az Abony 4827 helyrajzi számú, Kécskei út 1. szám alatti ingatlan kerüljön felvételre az 

értékesítésre szánt ingatlanok csoportjába.  

3. Abony Város Önkormányzatának Vagyongazdálkodási terve évente kerüljön felülvizsgálatra.  

 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

 Titkárság 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Valamennyi osztályvezető 

 

- - - 

 

13./ Napirendi pont tárgya: A civil szervezetek 2013. évi önkormányzati támogatására 

vonatkozó előirányzatnak a társadalmi szervezetek 

támogatására vonatkozó előirányzathoz való 

átcsoportosítása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, tudomása szerint a Pénzügyi Bizottság nem ismerte meg a 

pályázatokat.  

 

Dr. Abonyi Viktor és Dr. Magyar Gábor visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-

testületi tagok száma: 9 fő 

 

Kocsiné Tóth Valéria elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 8 fő 

 

Fekete Tibor: Elmondta, a pénzügyi Bizottság megvizsgálta a pályázatok érvényességét, egy sem lett 

elutasítva.  
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Dr. Magyar Gábor: véleménye szerint áttekinthetetlen a Bizottság munkája, kérte, hogy legyen összegző 

táblázat.  

 

Kocsiné Tóth Valéria visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 9 

fő 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, nem vonná össze a támogatásokat.  

 

Fekete Tibor: a Pénzügyi Bizottságon is elhangzott, hogy volt olyan, aki nem pályázott. A rendelkezésre 

álló pénz alapján a rendelkezésre álló pénzösszeg megfelelően szét lett osztva.  

 

Kocsiné Tóth Valéria: Kérte, az Oktatási Bizottság állítson össze egy megszavazandó táblázatot.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Összegezte a módosító határozati javaslatot, amely szerint 2,5 millió Ft 

képezzen tartalék alapot.  

 

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

 

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

módosított határozati javaslatot nem fogadta el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az előterjesztésben szereplő 

határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen és 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett határozati 

javaslatot elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a „Polgárőrség támogatása” előirányzat sort 

„Közbiztonsági feladatok támogatása” előirányzat sorra történő átnevezéséről.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen és 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett határozati 

javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

122/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a civil szervezetek  2013. évi önkormányzati támogatására vonatkozó előirányzatnak a társadalmi 

szervezetek támogatására vonatkozó előirányzathoz való átcsoportosításáról 

 

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 381154 „Civil szervezetek támogatása” előirányzat sor 

teljes, 2,5 millió forintos összegét a 381152 „Társadalmi szervezetek támogatása” előirányzat 

sorára csoportosítja át. 

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

rendelete Városi tevékenység 730259/32 3811523 „Polgárőrség támogatása” előirányzat sort 

átnevezi „Közbiztonsági feladatok támogatása” előirányzat sorra. 

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

során 1-2. pont szerinti döntés átvezetését szerepeltesse.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 

Végrehajtásban közreműködik:    
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Gazdasági Osztály 

A határozatról értesül:  

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

Pénzügyi Bizottság 

Valamennyi Osztályvezető 

 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester asszony a nyílt ülést felfüggesztette. 

 
A Képviselő-testület 2013. június 4-én folytatta a napirendi pontok megtárgyalását.  

 

- - - 

 

2013. június 4.  

 

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

Habony István, Fekete Tibor, Kelemen Tibor János, Murvainé Kovács Rita képviselők 

 

Képviselő-testület tagjai 7 fő. 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Balogh Pál jegyző, Kovács Teodóra Hatósági és 

Szociális Ügyek Osztály osztályvezetője, Vargáné Francsák Hajnalka Gazdasági Osztályvezetői 

feladatokat ellátó gazdasági ügyintéző, Fiala Károly Településfejlesztési Osztályvezető, Mádi Csaba 

Mikro-Voks kezelő, Bevíz Barbara jegyzőkönyvvezető, dr. Tömböl Klára Loretta titkársági ügyintéző 

 

Napirend tárgyalása közben érkezett: Gulykáné Gál Erszébet, Kocsiné Tóth Valéria képviselők 

 

Meghívottként jelen volt: Korbély Csabáné, az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi 

Kiállító hely intézményvezetője 

 

Állampolgári megjelenés: 2 fő 

 

- - - 

 

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

hogy a Képviselő-testületi ülés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2007. 

(VI.29.) számú rendelet értelmében került összehívásra. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel 

határozatképes. 

 

Ismertette a folytatólagos Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait. 

 

 

Napirend:         Előterjesztő 

 

Nyílt ülés:  

 

1. Megbízás a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor hasznosítására   Romhányiné dr. Balogh Edit 

vonatkozó eljárás lefolytatására     Polgármester 
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2. Tantermek kialakítása az Abony, Csillag Zsigmond út   Romhányiné dr. Balogh Edit 

5. szám alatt        Polgármester 

 

3. Az abonyi Fergeteg Triatlon SE a Városi Termálfürdő   Romhányiné dr. Balogh Edit 

díjmentes használatáról szóló kérelmének elbírálása  Polgármester 

 

4. A Salgóbányai Ifjúsági Tábor működtetésére az    Gulykáné Gál Erzsébet 

Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság javaslata   Oktatási, Sport és Kulturális 

          Bizottság elnöke 

 

5. A 2013. évi rendezvényterv finanszírozása    Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

6. A nyári gyermekétkeztetés biztosítása    Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 
 

7. A megépülő Abony Város Közösségi     Romhányiné dr. Balogh Edit 

Háza – Komplex kulturális, oktatási, művészeti    Polgármester 

központ elnevezése 

 

8. 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 pénzmaradványának  

terhére az Akcióterületi Terven belüli belterületi utak felújítására 

  közbeszerzési cég megbízása és Ad-Hoc Bizottság felállítása 

 

9. Az Abony 4728/13 helyrajzi számú ingatlan   Romhányiné dr. Balogh Edit 

 (Téglagyári – tó) értékesítésére vonatkozó pályázat  Polgármester 

 eredményhirdetése                                                                                                                                

 

10. Lejárt határidejű határozatok      Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

11. Települési Értéktár létrehozására vonatkozó döntéshozatal  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

12. Az A-15 Postagalamb Sportegyesület Abony kérelem   Romhányiné dr. Balogh Edit 

elbírálása az Abony 72/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan   Polgármester 

ingyenes használatára. 

 

Zárt ülés: 

 

1. Veres Károly átmeneti segélyt elutasító határozat   Romhányiné dr. Balogh Edit 

ellen benyújtott fellebbezése      Polgármester 

 

2. Az Abony, Vasút út 2. sz. alatti 23 m² alapterületű    Romhányiné dr. Balogh Edit 

helyiségre benyújtott pályázati anyagok elbírálása   Polgármester 

 

3. Az Abony, Nagykőrösi út 3. sz. alatti 66 m
2    

Romhányiné dr. Balogh Edit 
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alapterületű helyiségre benyújtott pályázati    Polgármester 

 anyagok elbírálása 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy a zárt ülés 12. napirendi pontja „Az A-15 Postagalamb 

Sportegyesület Abony kérelem elbírálása az Abony 72/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan ingyenes 

használatára.” című napirend 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 levételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

123/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az A-15 Postagalamb Sportegyesület Abony kérelem elbírálása az Abony 72/2 hrsz.-ú 

önkormányzati ingatlan ingyenes használatára című napirendi pont levételéről 

 

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 nyílt ülés 12. napirendi 

pontként szereplő „Az A-15 Postagalamb Sportegyesület Abony kérelem elbírálása az Abony 72/2 

hrsz.-ú önkormányzati ingatlan ingyenes használatára” című napirendi pontot a Képviselő-testület 

leveszi. 

 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta zárt ülés 4. napirendi pontjaként felvenni a „a Z-102/2013. 

(IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása” című napirendi pontot.  

 

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

 

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

pont felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

124/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Z-102/2013. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása című napirendi pont felvételéről 

 

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

évi CLXXXIX. törvény 46. § által biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város 

Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. 

(VI.29.) számú rendelet 16. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „a Z-

102/2013. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása” című napirendi pontot a képviselő-

testület zárt ülésének 4. napirendjére tűzi. 

 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta zárt ülés 13. napirendi pontjaként felvenni a „Egyházi 

kártalanítás kamatbevételének felhasználása szállítói kifizetetlen számlák rendezése” című napirendi 

pontot.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont felvételéről. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi 

pont felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

125/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Egyházi kártalanítás kamatbevételének felhasználása szállítói kifizetetlen számlák rendezésére 

című napirendi pont felvételéről 

 

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

évi CLXXXIX. törvény 46. § által biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város 

Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. 

(VI.29.) számú rendelet 16. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „Egyházi 

kártalanítás kamatbevételének felhasználása szállítói kifizetetlen számlák rendezésére” című 

napirendi pontot a képviselő-testület nyílt ülésének 13. napirendjére tűzi. 

 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az így kialakult napirendekről. 

 

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

pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirend:         Előterjesztő 

 

Nyílt ülés:  

 

1. Megbízás a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor hasznosítására   Romhányiné dr. Balogh Edit 

vonatkozó eljárás lefolytatására     Polgármester 

 

2. Tantermek kialakítása az Abony, Csillag Zsigmond út   Romhányiné dr. Balogh Edit 

5. szám alatt        Polgármester 

 

3. Az abonyi Fergeteg Triatlon SE a Városi Termálfürdő   Romhányiné dr. Balogh Edit 

díjmentes használatáról szóló kérelmének elbírálása  Polgármester 

 

4. A Salgóbányai Ifjúsági Tábor működtetésére az    Gulykáné Gál Erzsébet 

Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság javaslata   Oktatási, Sport és Kulturális 

          Bizottság elnöke 

 

5. A 2013. évi rendezvényterv finanszírozása    Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

6. A nyári gyermekétkeztetés biztosítása    Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 
 

7. A megépülő Abony Város Közösségi     Romhányiné dr. Balogh Edit 

Háza – Komplex kulturális, oktatási, művészeti    Polgármester 

központ elnevezése 

 

8. KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú    Romhányiné dr. Balogh Edit 
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„Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált    Polgármester 

településközpont fejlesztése” című pályázat pénzmaradványának  

terhére az Akcióterületi Terven belüli belterületi utak felújítására 

  közbeszerzési cég megbízása és Ad-Hoc Bizottság felállítása 

 

9. Az Abony 4728/13 helyrajzi számú ingatlan   Romhányiné dr. Balogh Edit 

 (Téglagyári – tó) értékesítésére vonatkozó pályázat  Polgármester 

 eredményhirdetése                                                                                                                                

 

10. Lejárt határidejű határozatok      Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

11. Települési Értéktár létrehozására vonatkozó döntéshozatal  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

12. Egyházi kártalanítás kamatbevételének felhasználása   Romhányiné dr. Balogh Edit 

szállítói kifizetetlen számlák rendezése    Polgármester 

 

Zárt ülés: 

 

1. Veres Károly átmeneti segélyt elutasító határozat   Romhányiné dr. Balogh Edit 

ellen benyújtott fellebbezése      Polgármester 

 

2. Az Abony, Vasút út 2. sz. alatti 23 m² alapterületű    Romhányiné dr. Balogh Edit 

helyiségre benyújtott pályázati anyagok elbírálása   Polgármester 

 

3. Az Abony, Nagykőrösi út 3. sz. alatti 66 m
2    

Romhányiné dr. Balogh Edit 

alapterületű helyiségre benyújtott pályázati    Polgármester 

 anyagok elbírálása 

 

4. A Z-102/2013. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi    Romhányiné dr. Balogh Edit 

határozat módosítása       Polgármester 

 

- - - 

 

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

A zárt ülés tárgyalása közben érkezett Gulykáné Gál Erszébet és Kocsiné Tóth Valéria képviselő, 

Kelemen Tibor János képviselő elhagyta az üléstermet, így a nyílt ülés megkezdésekor jelen lévő 

Képviselő-testületi tagok száma 8 fő.  

- - - 

 

1./ Napirendi pont tárgya:  Megbízás a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor 

hasznosítására vonatkozó eljárás lefolytatására 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesterasszony 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, hogy az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság a lehetőségek 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

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

 

130/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Megbízás a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor hasznosítására vonatkozó eljárás lefolytatásáról 

 

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

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

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Cegléd Város Önkormányzatát, hogy a 

Balatonszárszó belterület 955/1 helyrajzi szám alatti, 5225 m² területű, „kivett úttörőtábor” 

megjelölésű ingatlannak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban 

Nvt.) szerinti hasznosítására a tulajdontárs önkormányzatok nevében nyilvános, egyfordulós 

pályázatot írjon ki - az Nvt.-ben foglalt előírásokon túlmenően - az alábbi feltételekkel: 

a) A pályázat célja: a Balatonszárszó belterület 955/1 helyrajzi szám alatti 5225 m² területű 

„kivett úttörőtábor” megjelölésű ingatlannak üdültetési szolgáltatás során történő 

hasznosítása. 

b) A hasznosítás időtartama: az Nvt. 11.§ (10) bekezdése szerinti (legfeljebb) 15 év. 

c) A pályázónak meg kell felelni az Nvt. vonatkozó előírásainak. 

d) A hasznosítás ideje alatt a tulajdontársakat az ingatlan üzemeltetésével és fenntartásával 

kapcsolatosan keletkező költségek (tulajdonosi bepótlás) nem terhelhetik. 

e) A kiírók fenntartják azon jogukat, hogy a pályázatot - akár indoklás nélkül is 

eredménytelennek nyilvánítsák. 

f) egyéb javasolt pályázati szempontok: 

- előnyt jelent üdültetési szolgáltatás területén szerzett tapasztalat, 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármestert és a polgármesteri hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2013. május 30. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Településfejlesztési Osztály 

A határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Cegléd Város Önkormányzatának polgármestere 

Valamennyi Tulajdonostárs 

 

- - - 

 

Kelemen Tibor János visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 9 

fő.  
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2./ Napirendi pont tárgya: Tantermek kialakítása az Abony, Csillag Zsigmond út  

5. szám alatt 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesterasszony 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: elmondta, hogy az oktatási, Sport és Kulturális Bizottság javaslata, hogy az 

étkezde és a tálaló konyha kialakítása élvezzen prioritást.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Az Ügyrendi és Közbiztonsági bizottság javaslata, hogy ne a városi Önkormányzat 

költségein kerüljenek kialakításra a tantermek, hanem a KIK költségvetés terhére kerüljenek azok 

kialakításra, valamint ehhez a pályázati források kerüljenek felkutatásra.  

 

Parti Mihály: Meg kell vizsgálni, hogy jelenleg hány gyermeket és milyen korcsoportot érint az 

ebédlőbe történő vándorlás. Az étkezde kialakítása kapjon prioritást.  

 

Kocsiné Tóth Valéria: Előzetesen egyeztetni kellene a KIK-al, mik a lehetőségeik, ennek alapján lehetne 

további terveket a Képviselő-testület elé terjeszteni.  

 

Habony István: Kérdezte, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kíván-e valamit kezdeni a 

megüresedő ingatlannal? Véleménye szerint a tantermek kialakítása élvez prioritást.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Igen, jelezte.  

Javasolta, hogy a határozati javaslat egészüljön ki augusztus 31-i határidővel, 585.000 Ft + áfa értékben.  

 

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 kiegészített határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

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

előterjesztést és a kiegészített határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot 

hozta: 

 

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

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

 

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 elviekben egyetért azzal, hogy az Abony, Csillag 

Zsigmond út 5. sz. kivett könyvtár épületét a jövőben a Somogyi Imre Általános Iskola 

elhelyezésének javítása érdekében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ használatába adja. 
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2. A Képviselő-testület  funkcióváltás terveinek elkészítésével 585.000 + Áfa forint díjazás mellett, 

2013. augusztus 31. határidővel megbízza Tolnátó Építőipari Szövetkezet-t, és felkéri a 

polgármestert a jelen határozatnak megfelelő tervezési szerződés aláírására. A 

kötelezettségvállalás fedezetét a Két Torony kötvény kamatbevétele terhére biztosítja. 

 

 

3. A tervezés folyamatába kerüljön bevonásra a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi 

igazgatója, a Somogyi Imre Általános Iskola igazgatója és az Innoven Kft.. 

 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a folytasson tárgyalásokat a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központtal (továbbiakban: KLIK) , az 1. pont szerinti használatba adás 

feltételeire és ütemezésére, valamint a köznevelési feladat ellátásához biztosított Kálvin utcai 

bérleményekre vonatkozóan. 

 

 

5. A tervek és 4. pontban rögzített tárgyalások függvényében készüljön előterjesztés a funkcióváltás 

kivitelezésére és a fedezet biztosítására vonatkozóan. 

 

Határidő: a határozat 2. pontja vonatkozásában: azonnal, egyebekben  

                  a képviselőtestület júniusi munkaterv szerinti ülése 

 

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 

 

- - - 

 

Szünet 

 

- - - 

 

Kelemen Tibor János nem tért vissza az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok 

száma 8 fő.  

 

3./ Napirendi pont tárgya: Az abonyi Fergeteg Triatlon SE a Városi Termálfürdő 

díjmentes használatáról szóló kérelmének elbírálása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesterasszony 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Véleménye szerint a 2.150 Ft-os bérlettel a sportegyesület nagyon jól jár.  
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Romhányiné dr. Balogh Edit: 
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

javaslat elfogadásáról. 

 

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

előterjesztést és a kérelmet elutasító határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

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

Az abonyi Fergeteg Triatlon SE a Városi Termálfürdő kedvezményes használatáról szóló 

kérelmének elbírálásáról  
 

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

évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a Abony Város 

Önkormányzat Képviselő –testületének 13/2007. (IV.12.) Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való 

gazdálkodás egyes szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1.   A képviselő-testület a Fergeteg Triatlon SE kérelmét - amelyben az egyesület tagjai részére a 

teljes   nyári szezonra vásárolható úszóbérlet díjának 18.000.- forintról 8.000.- forintra történő 

mérséklését kéri – elutasítja, tekintettel arra, hogy 30 napos úszóbérlet 7.150 Ft-os áron az egyesület 

tagjai számára is biztosított. 

 

2. A képviselő-testület felkéri a Hivatalt, hogy döntéséről – jelen határozat megküldésével értesítse a 

kérelmezőt, valamint az Abokom Nonprofit Kft.-t 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 

Végrehajtásban közreműködik:  
Titkárság 

A határozatról értesül:  
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

ABOKOM Nonprofit Kft 

Fergeteg Triatlon SE 

 

- - - 

 

4./ Napirendi pont tárgya: A Salgóbányai Ifjúsági Tábor működtetésére az Oktatási, 

Sport és Kulturális Bizottság javaslata 

 

Napirendi pont előadója: Gulykáné Gál Erzsébet, az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság elnöke 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, valamint az Oktatási, Sport és 

Kulturális Bizottság javaslatait.  
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Kelemen Tibor János visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 9 

fő.  

 

Kocsiné Tóth Valéria: Véleménye szerint nem az árak színvonala az oka az alacsony 

kihasználatlanságnak, hanem a tanárok érdekeltsége nem volt megfelelő. Nem támogatja, hogy az árakat 

csökkentsék.  

 

Parti Mihály: Véleménye szerint nagyobb PR tevékenységre, több hirdetésre lenne szükség.  

 

Fekete Tibor: Elmondta, nagy kockázata lehet az adott kedvezményeknek.  

 

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 kiegészített határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

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

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

 

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

az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság salgóbányai tábort érintő javaslatairól 

 

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

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

 

1. Készüljön előterjesztés a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009. (VI.2.) számú 

rendeletének módosítására vonatkozóan, oly módon, hogy a rendelet 11./B. §-ban megjelölt, 

táboroztatási támogatásról szóló rendelkezés törlésre kerüljön.  

 

Határidő:  a képviselőtestület 2013. júniusi munkaterv szerinti ülése 

Felelős:  dr. Balogh Pál jegyző 

A végrehajtásban közreműködik:  

Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

 

2. Képviselő-testület, a Salgóbányai táborban alkalmazandó térítési díjak megállapításáról szóló 

13/2013. (I.31.) számú határozatát 2013. június 01 napjával hatályon kívül helyezi és a 

Salgóbányai táborban alkalmazandó térítési díjakat az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Megnevezés  bruttó díjak 

Szállás éj/fő  1 500 Ft 

6 év alatti gyermek szállás éj/fő     750 Ft 

Sátorozás éj/fő    700 Ft 

Mosatás     500 Ft 

Komfortos faház/nap 12 000 Ft 

Teljes tábor 60 000 Ft 
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3. A Képviselő-testületnek felkérni az ABOKOM Nonprofit Kft-t az Abony Város Önkormányzat 

tulajdonában lévő, Salgóbánya 12190 hrsz. alatti beépítetlen ingatlan büfé és nyilvános wc 

üzemeltetés céljából történő hasznosítására vonatkozó javaslat kidolgozására.  

 

 

Határidő:  2013. július 15. 

Felelős:  Gáspár Csaba ügyvezető – Abokom Nonprofit Kft. 

 

A határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Abokom Nonprofit Kft. 

 

- - - 

 

5./ Napirendi pont tárgya: A 2013. évi rendezvényterv finanszírozása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesterasszony 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, hogy az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság nem kívánta 

érdemben megtárgyalni a napirendet, tudomásukra jutott, hogy a Pénzügyi Bizottság nem volt hajlandó 

együttes Bizottsági ülés keretében tárgyalni azt. Szeretné, ha mindenki megkapná az értesítést, aki nem 

kap támogatást.  

 

Fekete Tibor: Elmondta, a városi rendezvények kapcsán történt jelentkezés és a civil szervezetek 

számára nyújtott támogatás alakulása teljesen elkülönül egymástól. Azok között osztották fel a 

rendelkezésre álló keretet, akik benyújtották pályázatukat.  

 

Kocsiné Tóth Valéria elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 8 fő.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, nem feltételezett senki a Bizottság részéről olyat, hogy szándékosság 

történt volna az állítólagosan beérkezett pályázatok eltűnésével kapcsolatban.  

 

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 határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az 

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

 

134/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a 2013. rendezvényterv finanszírozásáról  

 

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

évi CLXXXIX. tv. 10 paragrafusában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 
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1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 4. sz. mellékletében rögzített 

városi rendezvények teljes körű lebonyolításával megbízza az Abonyi Lajos Művelődési Ház, 

Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhelyet.  

 

Határidő: 2013. december 31. 

Felelős: Korbély Csabáné igazgató 

 

 

2. A 1. pontban rögzített feladat ellátásának fedezetét 2518000 Ft összegben a városi tevékenység 

730-259/32 841-126 szakfeladat 552195 kulturális rendezvényei kiadási soráról átcsoportosításra 

kerül az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely, Művelődési Ház 685-

818/1 900-400 szakfeladat 552195 költségvetés előirányzott sorára.  Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő 

módosításának tervezetében a jelen átcsoportosítás átvezetéséről gondoskodjon.  

 

Határidő: 2013. június 30. 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: 

Gazdasági Osztály 

 

 

A határozatról értesül:  
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Abonyi Városfejlesztő Kft.  

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

ajánlattevők 

 

- - - 

 

6./ Napirendi pont tárgya: A nyári gyermekétkeztetés biztosítása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesterasszony 

 

Kocsiné Tóth Valéria visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 9 

fő.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Ismertette az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság álláspontját.  

 

Kovács Teodóra: Elmondta, a Minisztériumtól kértek állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy esetleg 

valamilyen szankció beépíthető e, hogy ha valamilyen oknál fogva a szülő a gyermeket nem viszi. 

Állásfoglalásuk szerint a miniszteri rendelet nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely szerint bármely 

szankcióval sújtható az, ha a szülő nem jelzi előre, hogy másnap nem mennek az ebédért.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Felül kell vizsgálni azt, hogy az adott gyermekek ténylegesen rászorulnak-e az 

ingyenes étkeztetésre.  

 

Fekete Tibor: Elmondta, hogy előfordul, amikor valóban nem mennek az ebédért, ilyenkor azt nem 

marad meg, eljuttatják rászorulóknak. A megrendelt mennyiség minden esetben garantáltan lefőzésre 

kerül.  
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

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 határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

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

 

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

a nyári gyermekétkeztetés biztosításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1.) A Képviselő-testület a 30/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet 5.§ (4) a) pontjában foglaltak alapján 

276 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére biztosítja a 

nyári gyermekétkeztetést összesen 5.464.800.-Ft értékben önerő hozzáadása nélkül. 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) ponthoz kapcsolódó feladatok ellátására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Osztály 

             Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

A határozatról értesül: 

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. Dr. Balogh Pál jegyző 

4. Hatósági és Szociális Ügyek Osztály 

5. Gazdasági Osztály 

 

- - - 

 

7./ Napirendi pont tárgya: A megépülő Abony Város Közösségi Háza – Komplex 

kulturális, oktatási, művészeti központ elnevezése 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesterasszony 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság javaslata a „Kultúra Háza” 

megnevezés volt.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Ismertette az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslatát az elnevezésre 

vonatkozóan.  

 

Habony István: a Pénzügyi Bizottság javaslata a „Kultúra Háza” megnevezés volt.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: 
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

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

 

136/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A megépülő Abony Város Közösségi Háza – Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ 

elnevezéséről 

 

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

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. A Képviselő-testület a megépülő Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, 

művészeti központot, mint épületegyüttes „Kultúra Háza” névre nevezi el, az intézmények 

elnevezése nem változik. 

 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő:   2013. augusztus 31. 

Felelős:   Romhányiné dr. Balogh Edit 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

        Polgármesteri Hivatal osztályvezetők 

 

- - - 

 

8./ Napirendi pont tárgya: KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú 

„Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált 

településközpont fejlesztése” című pályázat 

pénzmaradványának terhére az Akcióterületi Terven 

belüli belterületi utak felújítására közbeszerzési cég 

megbízása és Ad-Hoc Bizottság felállítása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesterasszony 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Fiala Károly: Elmondta, azért szerepel kétszer a Kár-Mentor Bt. a határozati javaslatban, mert két külön 

közbeszerzési eljárásról van szó.  

 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjának elfogadásáról. 

 

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

javaslat 1. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

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

 

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

javaslat 2. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjának elfogadásáról. 

 

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

javaslat 3. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 4. pontjának elfogadásáról. 

 

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

javaslat 4. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

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

 

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

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

 

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

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

településközpont fejlesztése” című pályázat pénzmaradványának terhére az Akció Területi Terven 

belüli belterületi utak felújításáról  

 

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

évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény 22. § (3-4.) bekezdéseire is figyelemmel az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító 

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

pályázat pénzmaradványának terhére az Akcióterületi Terven belüli belterületi utak 

felújításával kapcsolatos közbeszerzési feladatok teljes körű lefolytatásával a Kár-Mentor Bt.-t 

bízza meg. A megbízási díja 1.800.000,- Ft + Áfa, azaz 2. 286.000,- Ft, melynek fedezete a 

Abony Város Önkormányzat Két Torony kötvény terhére biztosítja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító 

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

pályázat pénzmaradványának terhére az Akcióterületi Terven belüli belterületi utak 

felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó – bíráló bizottsági - feladatok 

ellátásával  

m e g b í z z a 

Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadó 

Jánosi László Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjét 

Hégeyné Képes Katalin Abonyi Városfejlesztő Kft. pénzügyi szakértője 

Szathmáry Ferenc műszaki szakember 

Fiala Károly Abonyi Polgármesteri Hivatal képviseletében 
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dr . Balogh Pál jegyző 

 

A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság elnökének  Tóth Róbertet választja meg. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító 

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

pályázat pénzmaradványának terhére az Akcióterületi Terven belüli belterületi utak 

felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó – bíráló bizottsági - feladatok 

ellátására megbízott külsős szakember, Szathmáry Ferenc részére a Képviselő-testület 50.000,- Ft 

megbízási díjat állapít meg. A megbízási díj fedezete az Abony Város Önkormányzat Két Torony 

kötvény terhére. biztosítja. 

 

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

integrált településközpont fejlesztése” című pályázat pénzmaradvány felhasználásából 

Akcióterületi Terven belüli belterületi utak felújítására műszaki ellenőr megbízásával 

kapcsolatos közbeszerzési feladatok teljes körű lefolytatásával a Kár-Mentor Bt.-t bízza meg. A 

megbízási díja 350.000,-Ft + Áfa, azaz 444.500,- Ft, melynek fedezete Abony Város 

Önkormányzat Két Torony kötvény terhére. biztosítja. 

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

integrált településközpont fejlesztése” című pályázat pénzmaradvány felhasználásából 

Akcióterületi Terven belüli belterületi utak felújítására műszaki ellenőr megbízásával 

kapcsolatos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó – bíráló bizottsági - feladatok ellátásával  

m e g b í z z a 

Tóth Róbert közbeszerzési szakértő 

Jánosi László Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjét 

Hégeyné Képes Katalin Abonyi Városfejlesztő Kft. pénzügyi szakértője 

Fiala Károly Abonyi Polgármesteri Hivatal képviseletében 

dr . Balogh Pál jegyző 

A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság elnökének Tóth Róbertet választja meg. 

 

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

integrált településközpont fejlesztése” című pályázat pénzmaradvány felhasználásából 

Akcióterületi Terven belüli belterületi utak felújításával kapcsolatos közbeszerzési 

eljáráshoz és a kivitelezéshez szükséges tervek (hossz- és keresztszelvény, műszaki leírás, 

árazatlan költségvetés stb. ) elkésztésével a Fervia Kft.-t bízza meg. A megbízási díja 886. 000,- 

Ft + Áfa, azaz 1.125.220,- Ft, melynek fedezete Abony Város Önkormányzat Két Torony 

kötvény terhére. biztosítja. 

 

7. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármestert a határozatnak megfelelő szerződések aláírására és a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 
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 dr. Balogh Pál jegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Abonyi Városfejlesztő Kft. 

 Ajánlattevők 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

- - - 

 

9./ Napirendi pont tárgya: Az Abony 4728/13 helyrajzi számú ingatlan (Téglagyári – 

tó) értékesítésére vonatkozó pályázat eredményhirdetése 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesterasszony 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

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 határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

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

 

138/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

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

eredményhirdetéséről 

 

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

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

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

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

 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4728/13 helyrajzi számú 1 ha 6268 m
2
 

nagyságú kivett anyagbánya művelési ágú ingatlanra kiírt pályázatot érvénytelennek nyilvánítja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Hivatalt, hogy a pályázó által lerótt ajánlati biztosíték 

visszafizetéséről gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 

A végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Osztály 

 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az Abony 4728/13 helyrajzi szám 

alatt nyilvántartott kivett anyagbánya megnevezésű 1 ha 6268 m² alapterületű ingatlan 

értékesítésére. Az erre vonatkozó pályázati felhívás, pályázati kiírás és az adásvételi szerződés 

tervezet - a határozat 1-3. melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja. 
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4. A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázati eljárást bonyolítsa le és a beérkező 

pályázatokat terjessze elbírálásra a képviselő-testület elé. Az adásvételi szerződést a Képviselő-

testület az ajánlatok ismeretében véglegesíti. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: 

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Pályázó(k) 
 

- - - 

 

10./ Napirendi pont tárgya: Lejárt határidejű határozatok 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesterasszony 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

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 határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

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

 

139/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a lejárt határidejű határozatokról 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 

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

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

határozatot hozza: 

 

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

 

 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 

 

 74/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abony Városi Polgárőrség kérelmének elbírálása az Abony, Vasút út 2. sz. alatti 23 m² 

alapterületű helyiség használatára 

 

 89/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
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Abony Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének módosításáról 

 

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

rendeli el az alábbi határozat végrehajtására: 

 

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

A járóbeteg - szakellátási feladatok ellátásáról 

 

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

alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 372/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-

átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz 

kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás 

elfogadásáról 

Határidő: 2013. június 30. 

 

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

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

pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzésekhez AD-HOC bizottság megbízásáról 

Határidő: 2013. június 30. 

 

 

 90/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Településrendezési terve felülvizsgálatára és módosítására vonatkozó 

Környezeti vizsgálat jóváhagyásáról 

Határidő: 2013. június 30. 

 

 91/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Településrendezési terve felülvizsgálata és módosítása kapcsán társadalmi 

egyeztetésre érkezett észrevétel elfogadására vagy elutasítására 

Határidő: 2013. június 30. 

 

 92/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Településrendezési terve felülvizsgálata – Településszerkezeti terv 

jóváhagyásáról 

Határidő: 2013. június 30. 

 

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

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

Képviselő-testületi határozat módosításáról  

Határidő 2013. június 30. 

 

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

A Villamos energia vásárlásáról, valamint a közvilágítás karbantartására, üzemeltetésére 

Határidő: 2013. június 30. 

 

 97/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

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

Város integrált településközpont fejlesztése” című pályázat pénzmaradványának terhére 

az Akció Területi Terven belüli belterületi utak felújításáról  
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Határidő: 2013. október 30. 

 

 99/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A belügyminiszter 8/2013. (III.29.) BM rendelete alapján az egyes önkormányzati 

feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételére pályázat benyújtása az 

Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde víz- és fűtési rendszerének felújításáról. 

 Határidő: 2013. augusztus 31. 

 

A határozatról értesülnek: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

 

- - - 

 

11./ Napirendi pont tárgya: Települési Értéktár létrehozására vonatkozó döntéshozatal 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesterasszony 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte dr. Balogh Pál jegyző urat az előterjesztés tartalmának 

ismertetésére.  

 

Dr. Balogh Pál: Részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát. 

 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

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

 

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

Települési Értéktár létrehozásáról 
 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván Települési Értéktárat létrehozni. 

 

2. A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről – jelen határozat megküldésével – 

tájékoztassa a Pest Megyei Közgyűlés elnökét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: Titkárság 

 

- - - 

 

12./ Napirendi pont tárgya: Egyházi kártalanítás kamatbevételének felhasználása 

szállítói kifizetetlen számlák rendezése 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesterasszony 



53 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Fekete Tibor: Bejelentette a témában való érintettségét a szállítók tekintetében. 

 

Fekete Tibor elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 8 fő.  

 

Habony István: Kérdezte mely szállítók azok, akik időközbeni tartozás rendezésére szólítják fel az 

Önkormányzatot, illetve ezeknek a szállítóknak van-e alternatívájuk? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Nincsen. A szállítók az E.ON energiaszolgáltató Kft, a Tigáz Zrt., a 

Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint az Innoven Kft.  

 

Kocsiné Tóth Valéria: Megjegyezte, hogy nem tartja igazságosnak, hogy miközben várja az 

Önkormányzat a támogatást, a különböző díjtételeket viszont állandóan csökkent.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

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 határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

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

 

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

Települési Értéktár létrehozásáról 
 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván Települési Értéktárat létrehozni. 

 

2. A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről – jelen határozat megküldésével – 

tájékoztassa a Pest Megyei Közgyűlés elnökét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: Titkárság 

 

- - - 

 

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

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság javaslata alapján felhívta a 

figyelmet, hogy a Galambászok térítésmentes használatával kapcsolatosan a bírósági bejegyzéshez nem a 

helyrajzi szám, hanem a pontos cím szükséges.  

 

Parti Mihály: Elmondta, hogy a Postával felvette a kapcsolatot, olyan megoldásra tett javaslatot, 

miszerint az ott dolgozók a Szolnoki út felől foglaljanak az épületben helyet, a bejárat pedig kerüljön át 

az épület hátsó részére, ebben azonban nem voltak partnerek.  

 

Kelemen Tibor János: Elmondta, a lakosság hiányolja a parkolási lehetőségeket, illetve a parkolási 

helyek számát kevésnek tartja a belvárosban.  



54 

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy mikor érkezett a Vadaspark levele a hivatalba. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Az áprilisi Képviselő-testületi ülés előtt.  

 

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 
 

 


