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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. április 25-i nyílt üléséről 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-i nyílt üléséről. 

 

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

Fekete Tibor, Gulykáné Gál Erzsébet, Kelemen Tibor, Kovács László, Dr. Magyar Gábor Sándor, 

képviselők 

 

Képviselő-testület tagjai 8 fő. 

 

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

Osztályvezető, Vincze István Mikro-Voks kezelő, Bevíz Barbara jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívottként jelen volt: Kiszelovics Ildikó, Farkas Zsolt, Gáspár Csaba 

 

- - - 

 

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

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

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

testület 9 fővel határozatképes. 

 

 

                  - - - 

 

Napirend:   
  

Zárt ülés:         Előterjesztő: 

 

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

projekt „Abony Város Közösségi Háza – Komplex      Polgármester 

kulturális, oktatási, művészeti központ eszközbeszerzése”  

tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

 

 

2. „Abony Közoktatásáért” díj adományozása    Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

 

Nyílt ülés:  

 

1. Közbeszerzési éves statisztikai összegzés megtárgyalása  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

2. 2013. évi közbeszerzési terv módosítása    Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

3. Abony Város Településrendezési terve felülvizsgálata és   Romhányiné dr. Balogh Edit 

módosítása kapcsán társadalmi egyeztetésre érkezett   Polgármester 

 észrevétel elbírálása       Előadó: Farkas Zsolt főépítész 

 

4. Abony Város Településrendezési terve felülvizsgálata és   Romhányiné dr. Balogh Edit 



módosítása kapcsán készült Környezeti vizsgálat    Polgármester 

elfogadása        Előadó: Farkas Zsolt főépítész 

 

 

5. Abony Város Településrendezési terve felülvizsgálata  Romhányiné dr. Balogh Edit 

– Településszerkezeti terv jóváhagyása    Polgármester 

         Előadó: Farkas Zsolt főépítész 

 

6. A Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet Romhányiné dr. Balogh Edit 

elfogadása        Polgármester 

         Előadó: Farkas Zsolt főépítész 

 

7. A településképi bejelentési eljárásról és települési kötelezési Romhányiné dr. Balogh Edit 

eljárásról szóló rendelet megalkotására    Polgármester 

         Előadó: Farkas Zsolt főépítész 

 

8. Abony Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési  Romhányiné dr. Balogh Edit 

koncepció megtárgyalása      Polgármester 

 

9. Tájékoztató a Salgóbányai      Gáspár Csaba 

 Ifjúsági tábor 2012. évi működéséről     ABOKOM Nonprofit Kft. 

         ügyvezető igazgató 

 

10. Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület  Romhányiné dr. Balogh Edit 

és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló   Polgármester 

21/2007.(VI.29.) számú rendelet módosítására 

 

11. Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának    Romhányiné dr. Balogh Edit 

módosításáról szóló 40/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi  Polgármester 

határozat módosítására 

 

12. A „Virágos Abonyért” cím alapításáról és     Romhányiné dr. Balogh Edit 

adományozásának rendjéről szóló helyi rendelet    Polgármester 

megalkotása (II. forduló)       

 

13. A 2013. évi rendezvényterv finanszírozásáról   Romhányiné dr. Balogh Edit 

                                                                                                                      Polgármester 

 

14. A Villamos energia vásárlásáról, valamint a közvilágítás  Romhányiné dr. Balogh Edit  

karbantartásáról, üzemeltetéséről     Polgármester 

 

15.  Tájékoztató Abony Város belvízhelyzetéről   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

16. Az akció területi terven belüli belterületi utak felújítása   Romhányiné dr. Balogh Edit 

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

Főtere pályázat pénzmaradványának felhasználásával 

 



 

17. Az Abonyi Karitász kérelme az Apponyi út 7. szám alatti   Romhányiné dr. Balogh Edit 

önkormányzati ingatlan térítésmentes használatára   Polgármester 

(Az anyag kidolgozás alatt áll, később kerül kiosztásra.) 

 

18. A belügyminiszter 8/2013. (III.29.) BM rendelete alapján   Romhányiné dr. Balogh Edit 

az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó    Polgármester 

fejlesztési támogatás igénybevételére pályázat benyújtása  

Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde víz- és fűtésrend- 

szerének felújítására 

 

19. Lejárt határidejű határozatok      Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester  

 

 

    

- - - 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy a zárt ülés 1. napirendi pontja a  „A KMOP-5.2.1/B-09-

2f-2010-0011 azonosító számú projekt „Abony Város Közösségi Háza – Komplex  kulturális, 

oktatási, művészeti központ eszközbeszerzése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása” című napirend kerüljön levételre. 

 

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

 

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

pont levételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

82/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az „A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt „Abony Város Közösségi Háza – 

Komplex  kulturális, oktatási, művészeti központ eszközbeszerzése” tárgyában kiírt 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása” 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 zárt ülés 1. napirendi 

pontjaként szereplő „Abony Város Közösségi Háza – Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ 

eszközbeszerzése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása” című napirendi 

pont kerüljön levételre. 

 

       - - - 

 

Javasolta, hogy a nyílt ülés 8. napirendi pontja a „Abony Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési 

koncepció megtárgyalása” 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, 1 tartózkodás mellett a napirendi 

pont levételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 



 

 

 

 

83/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a„Abony Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepció megtárgyalása” 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 8. napirendi 

pontjaként szereplő „Abony Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepció megtárgyalása” 

című napirendi pont kerüljön levételre. 

 

       - - - 

 

Javasolta, hogy az „Abony Város Önkormányzat KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú 

pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzésekhez AD-HOC bizottság megbízásáról” című napirend kerüljön 

felvételre a nyílt ülés 1. napirendi pontjaként. 

 

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

 

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

pont felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

84/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

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

kapcsolódó eszközbeszerzésekhez AD-HOC bizottság megbízásáról” 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 „Abony 

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

eszközbeszerzésekhez AD-HOC bizottság megbízásáról” című napirendi pont kerüljön felvételre a nyílt 

ülés 1. napirendi pontjaként. 

 

       - - -  

 

Javasolta, hogy a nyílt ülés „A 2013. évi rendezvényterv finanszírozásáról” című napirend kerüljön 

levételre. 

 

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

 

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

pont levételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

85/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a „A 2013. évi rendezvényterv finanszírozásáról” 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 nyílt ülés 13. napirendi 

pontjaként szereplő „A 2013. évi rendezvényterv finanszírozásáról” című napirendi pont kerüljön 

levételre. 

 

       - - - 

 

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

 

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

pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 

- - - 

 

1./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011   

   azonosító számú pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzésekhez AD-  

  HOC bizottság megbízásáról 

 

            Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesterasszony 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

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

 

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

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

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 

 

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. A Képviselő-testület rögzíti, hogy a képviselő-testület 275/2012. (IX.27.) számú határozatával 

jóváhagyott, a Kár-Mentor Bt.-vel a „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált 

településközpont fejlesztése” című KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekthez 

kapcsolódó Abony Város Közösségi Háza - Komplex Kulturális Oktatási - Művészeti Központ 

eszközbeszerzésére közbeszerzési feladatok teljes körű lefolytatására vonatkozó megbízási 

szerződés kiterjed a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén belül 

„Informatikai-, és egyéb eszközök beszerzése" közbeszerzési eljárásra is, azzal, hogy a felhívás 

feladási díja - bruttó 150.000-,Ft - továbbá az eljárás összegzés  közzétételi díja - bruttó  80.000,- 

Ft – az Önkormányzatot terheli, amelynek fedezetét - összesen bruttó. 230.000,-Ft –ot – a Két 

Torony kötvény terhére biztosítja. 

 



2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 275/2012. (IX.27. sz.) határozatában 

felállított AD-HOC Bizottsági tagjai sorából – munkahely-változására tekintettel - dr. Vörös 

Máriát visszahívja, és helyette dr. Balogh Pál jegyzőt megbízza. 

 

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

számú projekt keretén belül „Informatikai-, és egyéb eszközök beszerzése" közbeszerzési 

eljáráshoz kapcsolódó – bíráló bizottsági - feladatok ellátásával 

 

megbízza 

- Tóth Róbert közbeszerzési szakértőt 

- Jánosi László Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjét 

- Farkas Zsolt főépítészt 

- dr . Balogh Pál jegyzőt 

-  Korbély Csabáné Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

intézményvezetőt 

- Bakosné Kocsi Judit Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási intézményvezetőt 

 

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

 

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

polgármestert a határozatnak megfelelő intézkedések megtételére.  

 

Határidő:  azonnal. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

dr. Vörös Mária 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

 Abonyi Városfejlesztő Kft. 

 

        - - - 

 

 

 

2./ Napirendi pont tárgya: Közbeszerzési éves statisztikai összegzés megtárgyalásáról 

 

            Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesterasszony 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy Abony Város Önkormányzatának, mint ajánlatkérőnek a 

közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a 

hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 

92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. § (1) értelmében az éves beszerzéseiről e rendeletben meghatározott 

minta szerint éves statisztikai összegzést kell készítenie, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 

31. napjáig kell megküldeni a Hatóságnak. Az Önkormányzat a statisztikai adatszolgáltatásra vonatkozó 

évben összesen 10 darab, közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárást 

folytatott le (előterjesztés 1. számú melléklete). Abony Város Önkormányzat a KÁR-MENTOR 

Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. közreműködésével elkészítette az éves közbeszerzésekről szóló 

statisztikai összegzését, amelyet a határozati javaslat melléklete tartalmaz.  



 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

módosított határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

88/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Közbeszerzési éves statisztikai összegzés megtárgyalásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. § (1) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a határozat mellékletét képező, a 2012. évi 

közbeszerzésekről szóló statisztikai összegzést elfogadja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az éves 

közbeszerzésekről szóló statisztikai összegzés a Közbeszerzési Tanács részére történő elküldésre 

2013. május 31.-i határidővel. 

 

Határidő:    2013. május 31. 

Felelős:  dr. Balogh Pál jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: 

KÁR-MENTOR Bt. 

Településfejlesztési Osztály 

A határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

KÁR-MENTOR Bt. 

A Polgármesteri Hivatal Osztályvezetői 
 

                - - -  

 

3./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének    

                                 módosításáról 

 

            Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesterasszony 

 

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

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy a nyílt ülés 17. napirendjére vonatkoznak az útfelújítások? 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Igen arra vonatkoznak. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 



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

módosított határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

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

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a 63/2013. (III.28.) számú határozat mellékletekén jóváhagyott Abony Város 

Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve (továbbiakban : közbeszerzési terv)  
 

I. Árubeszerzés pontja az alábbiakkal módosul: 

 

2. 

KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 

azonosító számú projekt „Abony 

Város Közösségi Háza – Komplex 

kulturális, oktatási, művészeti 

központ eszközbeszerzése" 

nemzeti nyílt 
2013. II. 

negyedév 
nem 

3. 

Zeneiskola bútor- és eszköz 

beszerzése, valamint a KMOP-

5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító 

számú projekt keretén belül” 

Információs oszlop, székrendszer 

pozíciójának változtatását biztosító 

berendezés beszerzése” 

nemzeti nemzeti 
2013. II. 

negyedév 
nem 

 

 

II. Építési beruházás pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 

4. 

Akció Területi Terven belüli belterületi 

utak felújítása a KMOP-5.2.1/B-09-2f-

2010-0011 azonosító számú 

„Lehetőségeink Fő tere – Abony Város 

integrált településközpont fejlesztése” 

című pályázat pénzmaradvány 

felhasználásából 

nemzeti nyílt 
2013.  II. 

negyedév 
nem 

5. 

KMOP 5.2.1/B/09-2f-2010-0011 azonosító 

számú „Lehetőségeink Fő tere - Abony 

Város integrált településközpont 

fejlesztése” című pályázat Abony város 

Közösségi Háza - Komplex kulturális, 

oktatási, művészeti központ pince 

gépészet megvalósítása 

nemzeti nyílt 
2013.  II. 

negyedév 
nem 

 

 

III. Szolgáltatás-megrendelés pontja az alábbiakkal módosul, egészül ki: 
 



3. 
Központi orvosi ügyelet ellátása Abony 

Város közigazgatási területén belül 
közösségi 

Kbt. II. fejezet 

szerinti eljárás 

2013.  II. 

negyedév 
nem 

 

4. 

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 

megbízása 

nemzeti 

Kbt. 122. § (7) 

bekezdés szerinti 

hirdetmény 

közzététele nélküli 

tárgyalásos eljárás 

2013.  II. 

negyedév 

 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési terv közzétételével kapcsolatos 

intézkedések megtételével Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert bízza meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit 

Végrehajtásban közreműködik: 
Titkárság 

Településfejlesztési Osztály 

KÁR-MENTOR Bt. 

A határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

KÁR-MENTOR Bt. 

 

           - - - 

 

4./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Településrendezési terve felülvizsgálatára és    

              módosítására vonatkozó Környezeti vizsgálat jóváhagyásáról 

 

            Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesterasszony 

 

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

majd átadta Kiszelovics Ildikónak a szót. 

 

Kiszelovics Ildikó: Elmondta, hogy Abony Város 2003-ban született és 2007-ben módosított hatályos 

Településrendezési terveinek felülvizsgálatának és módosításának elindítására a Képviselő-testület a 

18/2012. (I. 30.) számon határozatot hozott. Abony Város Településrendezési tervei felülvizsgálatának és 

módosításának az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. §. 

szerinti terveit a Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. –az én irányításommal– elkészítette; a tervek 

véleményezési, egyeztetési eljárásai, szakmai véleményezése a vonatkozó jogszabályok szerint 

lefolytatásra kerültek. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) 

Kormányrendelet alapján a településrendezési tervek módosításánál a várható környezeti hatásuk 

jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége. A fenti 

számú rendeletben meghatározottak alapján a kidolgozó kikérte a környezet védelméért felelős szervek 

szakmai véleményét. A környezet védelméért felelős szervek a településrendezési terv teljes 

közigazgatási területre vonatkozó felülvizsgálata miatt a környezeti vizsgálat lefolytatását kérték, amit a 

településtervező és alvállalkozói elkészítettek. 



 

Fekete Tibor Károly: Milyen változásokat hoz ezen a teljes területen? Volt vitája a vendéglőnek a 

Vadasparknak nem szeretné, hogy a másik javásra hoznánk egy olyan döntést amelyikben bármelyiknek 

valamilyen kár keletkezik. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Turisztikai besorolást kap a terület ez jár-e ránk nézve veszéllyel? 

 

Farkas Zsolt: Igazából most szabályozásra került egy bizonyos állapot, a szomszédos viszályok miatt lett 

a parkoló kialakításra és az út kialakítása. Ha jóváhagyásra kerül, akkor egy szabályozás jön létre ami 

véleménye szerint elkerülhetetlen. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Most nem érti a következő napirendi pontokat egybe tárgyaljuk nem lehetne egy rendet 

felállítani? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem lehet elkülöníteni a témákat ha bármilyen kérdés van a többi 

témához arra is válaszolnuk. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

módosított határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

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

Abony Város Településrendezési terve felülvizsgálatára és módosítására vonatkozó Környezeti 

vizsgálat jóváhagyásáról 
 

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

évi CLXXXIX. törvény 10 §-ban biztosított jogkörében eljárva, valamint az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 5. § (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város Településrendezési tervének 

teljes közigazgatási területre kiterjedő felülvizsgálatára és módosításra vonatkozó Környezeti 

vizsgálatot – a mellékelt dokumentáció alapján – elfogadja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Farkas Zsolt Főépítészt, hogy a 

határozatot a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 5. § (3) alapján, a környezet védelméért felelős 

szerveknek küldje meg. 

 

 

Határidő:  2013. május 15. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: 
 Farkas Zsolt főépítész 

 Jegyzői Titkárság 

A határoztról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 



 dr. Balogh Pál jegyző 

 Jegyzői Titkárság 

 Farkas Zsolt főépítész 

        Településfejlesztési Osztály 

 Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 

 Pest Megyei Kormányhivatal, Építésügyi Hivatala, Állami Főépítész, Budapest, 

 Pest Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Budapest 

 Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,     Szolnok 

 Duna-Ipoly Nemzeti park Igazgatósága, Budapest 
 

      - - - 

 

5./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Településrendezési terve felülvizsgálata és módosítása  

    kapcsán társadalmi egyeztetésre érkezett észrevétel elfogadására vagy  

    elutasítására 

 

            Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesterasszony 

 

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

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

módosított határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

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

Abony Város Településrendezési terve felülvizsgálata és módosítása kapcsán társadalmi 

egyeztetésre érkezett észrevétel elfogadására vagy elutasítására 
 

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

évi CLXXXIX. törvény 10 §-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglalt kötelezettségeire alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város Településrendezési tervének 

teljes közigazgatási területre kiterjedő felülvizsgálatára és módosításra vonatkozó tervében a 

Gergely utca 4. szám, 2408., 2408/A. és 2408/B. hrsz-ok alatti telek Gksz2 – gazdasági 

kereskedelmi – övezetté átminősítése ellen érkezett lakossági véleményt elutasítja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Farkas Zsolt Főépítészt, hogy a 

határozatot az érdekeltek számára, annak a határozat hozatalkor született indoklásával küldje meg. 

 

 

Határidő:  2013. május 15. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: 
 Farkas Zsolt főépítész 

 Jegyzői Titkárság 



A határoztról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Jegyzői Titkárság 

 Farkas Zsolt főépítész 

 Településfejlesztési Osztály 

 Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 

 Sebestyén Attila és társai 

 Guth András egyéni vállalkozó 

 

      - - - 

 

6./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Településrendezési terve felülvizsgálata –    

             Településszerkezeti terv jóváhagyásáról 

 

            Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesterasszony 

 

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

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

módosított határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

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

Abony Város Településrendezési terve felülvizsgálata – Településszerkezeti terv jóváhagyásáról 
 

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

évi CLXXXIX. törvény 10 §-ban biztosított jogkörében eljárva, valamint az épített környezet alakításáról 

és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §. (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város Településrendezési tervének 

teljes közigazgatási területre kiterjedő – a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező -  

Településszerkezeti Tervet (leírást és TSZ-1, TSZ-2 tervlapi mellékleteit) jóváhagyja, azzal, 

hogy az a jelen határozat kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. 

 

2. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban jóváhagyott 

Településszerkezeti Terv hatályba lépésével egyidejűleg a 159/2007. (V. 10.) sz. képviselő-testületi 

határozat, az azt módosító 249/2012. (IX. 06.) és 250/2012. (IX. 06.)  sz. képviselő-testületi 

határozat, illetőleg a hivatkozott határozatokkal jóváhagyott Településszerkezeti terv hatályát 

veszti. . 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a jelen 

településrendezési eljárásban alkalmazandó Étv. 9. §. (8) bekezdés szerinti szervek részére az ott 

megjelölt dokumentumokat, az ott megjelölt határidőig küldje meg. 

 

 



Határidő:  2013. május 15. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: 
 Farkas Zsolt főépítész 

 Titkárság 

A határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Jegyzői Titkárság 

 Farkas Zsolt főépítész 

        Településfejlesztési Osztály 

 Étv. 9.§. (8) bekezdés szerinti államigazgatási szervek 

 

Kelt: Abony Város Képviselő-testületének 2013. április 25-i ülésén 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit    dr. Balogh Pál 

         polgármester                                                jegyző 

 

Kihirdetve: 2013. április 29. 

 

 

                                                       dr. Balogh Pál 

                                                          jegyző 

      - - - 

 

7./ Napirendi pont tárgya: A Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet elfogadása  

            Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesterasszony 

 

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

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

elfogadta. 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

            - - - 

 

8./ Napirendi pont tárgya: A településképi bejelentési eljárásról és települési kötelezési eljárásról  

               szóló rendelet megalkotására 

 

            Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesterasszony 

 

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

 

Dr. Balogh Pál: 2012. 05. 10-i ülésén alkotott egy rendeletet amiben építési korlátozást rendelt el, ennek 

a záró rendelkezései úgy szóltak, hogy ez a új településszerkezeti terv elfogadásáig de legfeljebb 3 évig 



marad érvényben. A hivatkozott rendelet hatályvesztés időpontja 2015. május 09-i napja kerüljön 

megjelölésre. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

elfogadta. 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

                                                                     - - - 

 

9./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Salgóbányai Ifjúsági tábor 2012. évi működéséről 

 

            Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesterasszony 

 

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

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, hogy sajnálja, hogy Gáspár Csaba nem vett részt a bizottsági ülésen. 

Szeretnék a tábor jobb kihasználtságát teremteni. Ennek érdekében egy fórumot szeretnénk szervezni ahol 

mindenkit szívesen látunk. Olyan propaganda anyag elkészítését szeretnék létrehozni aminek az a célja, 

hogy az ország minden területén tájékozódjanak a táborról. 

 

Kovács László: Ügyrendi bizottság javasolta, hogy társuljon az Erzsébet programba ezáltal jobb lenne a 

kihasználtság. 

 

Gáspár Csaba: Elmondta, hogy örömmel várja a testületi tagokat, ha bármilyen javaslatuk van el lehet 

jönni a táborba szétnézni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Bárki mehet a táborba, akár munkát csinálni akár pihenni. és aki munkát 

megy végezni, annak ingyenes a táborozás ez benne van a vagyonrendeletbe. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

93/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Salgóbányai tábor 2012. évi működéséről szóló tájékoztató megtárgyalásáról 

 

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

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

 

Abony Város Önkormányzat a tábor működéséről szóló tájékoztatót megismerte. 
 

Értesül:   Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 



 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 ABOKOM Nonprofit Kft. 

 Valamennyi Osztályvezető 

 

                                                                       - - - 

 

 

10./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei   

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

    rendelet módosítására 

 

            Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesterasszony 

 

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

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

elfogadta. 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

                                                                       - - - 

 

11./ Napirendi pont tárgya: Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról   

    szóló 40/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására 

 

            Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesterasszony 

 

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

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

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

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

testületi határozat módosításáról  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § 

(1) b) pontjában biztosított hatáskörében, a   Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése, valamint a szakfeladat rendről és az államháztartási szakágazati 

rendről szóló 56/2011. (XII.31) NGM rendelet alapján a 40/2013. (II.28.) számú határozatát 

(továbbiakban: határozat) alábbiak szerint módosítja: 



 

1. A határozat 1. sz mellékletét képező Módosító okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:   

 

“3. Alaptevékenység besorolása szakfeladat szerint: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma: 

8411  Általános közigazgatás 

 

Alaptevékenység szakágazat száma: 

 

841105 Helyi önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

 

Alaptevékenység szakfeladatok száma és elnevezése: 

 

841112  Önkormányzati jogalkotás 

841114  Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115  Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116  Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó  

 tevékenységek 

841117  Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége  

841132  Adóigazgatás 

841133  Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841173           Statisztikai tevékenység (népszámlálás) 

882111  Aktív korúak ellátása 

882113  Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882117  Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119  Óvodáztatási támogatás 

882124  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú  

                        közfoglalkoztatása 

890443  Egyéb közfoglalkoztatás” 

 

2. A határozat 2. számú melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. és 2. pontban rögzített okiratok aláírására és a 

módosításnak a kincstári nyilvántartásban történő átvezetéssel kapcsolatos intézkedések 

megtételére.  



 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  

Gazdasági Osztály 

A határozatról értesül:  

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

 

                                                                        - - - 

 

12./ Napirendi pont tárgya: A „Virágos Abonyért” cím alapításáról és adományozásának rendjéről  

    szóló helyi rendelet megalkotása (II. forduló)       

 

            Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesterasszony 

 

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

 

Parti Mihály: Szívesen kiegészítené egy vándorserleggel. 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem javasolja a vándorserleget, mert nem olyan drága az a serleg, és aki 

kapja az megérdemli, hogy nála maradjon. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

elfogadta. 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

  - - - 

 

13./ Napirendi pont tárgya: A Villamos energia vásárlásáról, valamint a közvilágítás    

    karbantartásáról, üzemeltetéséről 

 

            Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesterasszony 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat majd elmondta, hogy kiosztásra 

is kerültek további friss információk. Holnap lesz kistérségi társulási ülés, akkor tud pontosabb 

információt adni. Májusban újra fogjuk tárgyalni egy részletes előterjesztés keretében és lehetőség szerint 

a közbeszerzés lebonyolítása a vállalkozók közreműködésével történjen. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 



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

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

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

A Villamos energia vásárlásáról, valamint a közvilágítás karbantartására, üzemeltetésére 

 

Abony Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

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

 

1.  Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete elviekben egyetért azzal, hogy az önkormányzat 

villamosenergia-szükségletét egy, a Cegléd Város Önkormányzata által szervezett, több 

önkormányzatot összefogó közös közbeszerzés útján elégítse ki. 

 

2. Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a hivatal dolgozóit, hogy a Képviselő-

testület soron következő májusi ülésére készítsenek pontosabb kiegészítést és lehetőség szerint a 

közbeszerzés lebonyolítása a vállalkozók közreműködésével történjen.  

 

3.  A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről - a jelen határozat megküldésével - 

tájékoztassa Cegléd Város Önkormányzatát, továbbá, hogy adatszolgáltatásával nyújtson 

segítséget a közös közbeszerzési eljárás előkészítéséhez. 

 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

 

   - - - 

 

14./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató Abony Város belvízhelyzetéről 

 

            Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesterasszony 

 

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

 

Dr. Magyar Gábor: Kérdezte, hogy mennyi panaszbejelentés volt idén? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem volt lakossági panaszbejelentés. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Dr. Magyar Gábor elment az ülésről. 

 

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

 

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

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 



96/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város belvízhelyzetéről 

 

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

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

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban foglaltakat megismerte. 

 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

 Abokom Nonprofit Kft. 

 

  - - - 

 

15./ 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 Akció Területi Terven belüli  

    belterületi utak felújításáról  

 

            Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesterasszony 

 

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

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

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  

 

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

évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony város 

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

önkormányzati rendeletben foglaltakat az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Pro Régió Közép-

Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft felé a KMOP-

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

településközpont fejlesztése” című pályázat bruttó 116.934.002,402,- Ft pénzmaradvány 

összegének felhasználását a jelen határozat mellékletében meghatározott akcióterületi utak 

útfelújítási munkálatainak elvégzésére. 

 

http://maps.google.com/local_url?dq=pror%C3%A9gi%C3%B3+%C3%BCgyn%C3%B6ks%C3%A9g&q=https://plus.google.com/101468359634747077288/about%3Fhl%3Dhu&s=ANYYN7lWYz-K2ZNLwxXjfxc6yIrjJZ-p8w
http://maps.google.com/local_url?dq=pror%C3%A9gi%C3%B3+%C3%BCgyn%C3%B6ks%C3%A9g&q=https://plus.google.com/101468359634747077288/about%3Fhl%3Dhu&s=ANYYN7lWYz-K2ZNLwxXjfxc6yIrjJZ-p8w


2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a határozatnak megfelelő 

intézkedések megtételére. 

 

 Határidő:   azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

    Parti Mihály alpolgármester 

       dr. Balogh Pál jegyző 

       Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

       Kár-Mentor Bt. 

       Ajánlattevők 
 

  - - - 

 

16./ Napirendi pont tárgya: Az Abonyi Karitász Csoport kérelme az Apponyi u. 7. szám alatti  

       önkormányzati ingatlan ingyenes használatáról 

 

            Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesterasszony 

 

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

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

98/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Abonyi Karitász Csoport kérelme az Apponyi u. 7. szám alatti önkormányzati ingatlan ingyenes 

használatáról 

 

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

évi CLXXXIX. törvény 107. § -ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony város 

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

önkormányzati rendeletben foglaltakat az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony, Apponyi utca 7. szám alatti 151 m² 
alapterületű önkormányzati ingatlant ingyenesen használatba adja a Segítő Szeretet Alapítvány 

részére a KMOP-4.6.1-11 azonosító számú nevelési intézmények fejlesztése című pályázat pozitív 

elbírálásáig. 

 

2. A Segítő Szeretet Alapítvány Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bek. 8. , 10. pontja alapján közfeladatot lát el a helyi Abonyi Karitász Csoporton 

keresztül, és ehhez Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ingyenes használatba adást 

a közfeladatok ellátáshoz biztosítja. 

 



3. A használó - Segítő Szeretet Alapítvány- az ingatlan használatával kapcsolatban felmerülő 

közüzemi költségek megfizetését, továbbá az ingatlanhoz tartozó udvar és közterület gondozását 

köteles vállalni.  

 

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

polgármestert az Segítő Szeretet Alapítvány részére az ingatlan ingyenes használatára vonatkozó - 

a határozat mellékletét képező - megállapodás aláírására.  

 

Határidő:   2013. május 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 osztályvezetői 

 Abonyi Karitász Csoport 

 

  - - - 

 

17./ Napirendi pont tárgya: 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 

 

            Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesterasszony 

 

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

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

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 

 

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 Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Abonyi 

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde víz-és fűtési rendszerének felújítására az egyes önkormányzati 

feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 

8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján. A projekt összköltsége bruttó 29.313.325,- Ft, az 

igényelt támogatás bruttó 23.450.660,- Ft.  

 



2. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 5.862.665,- Ft összegű önerőt az Abony Város 

Önkormányzat által kibocsátott Két Torony Kötvény terhére biztosítja.  

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a 

támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti 

rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - 

használja. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet figyelembevételével a beruházás megvalósításától számított 10 évig nem idegeníti el 

az ingatlant. 

 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a pályázat 

elkészítésére, benyújtására, az ezzel kapcsolatos dokumentumok aláírására, nyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő:  2013. május 02. 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 

   - - - 

 

18./ Napirendi pont tárgya: Lejárt határidejű határozatok 

 

            Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesterasszony 

 

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

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

100/2013. (IV.25.) 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: 
 



 120/2012. (IV. 12.) Bankjegykiadó automata berendezés elhelyezésére és 

üzemeltetésére bérleti díj emelése 

 

 326/2012. (XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat az önkormányzati intézmények 

működtetésével kapcsolatos döntések meghozataláról, 3-5. pont 

 

 Z-332/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat az Abony 3 és 6 helyrajzi számú 

ingatlanok társasházasításához alaprajz elkészítéséhez vállalkozó megbízásáról 

 

 355/2012. (XI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat a Pingvines Óvoda és Bölcsőde 

megüresedő álláshely betöltésére irányuló kérelmének elbírálásáról 

 

 4/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat, a településképi véleményezési 

eljárással, a településképi bejelentési eljárással valamint a helyi településrendezési 

előírások tartalmáról valamint az előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos 

szakmai konzultáció szabályainak meghatározásával kapcsolatos helyi szabályozással 

kapcsolatos döntéshozatalról 

 

 15/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat Az Abony Téglagyári-tó (4728/13 

helyrajzi szám) értékesítésére való kijelöléséről 

 

 29/2013. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat Az ideiglenes piac kialakításáról 

 

 41/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 

és Abony Város Önkormányzata között létrejött megállapodás módosítására 

 

 42/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán 

Szolgáltató Központja intézményvezetője kinevezéséhez 

 

 43/2013. (II.28.) Képviselő-testületi határozat Abony város beiskolázási körzethatárának 

módosítására 

 

 46/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat Az Abony Mikes-tó (2972 helyrajzi 

szám) hasznosítására történő ajánlat elbírálásáról 

 

 48/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat az ideiglenes piac kialakításáról szóló 

29/2013. (II.14.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról 

 

 Z-50/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat A Balatonszárszói Ifjúsági Táborral 

kapcsolatos döntések meghozataláról 

 

 Z-52/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat, a Balatonszárszói Ifjúsági Táborral 

kapcsolatos döntések meghozataláról 1. pontja 

 

 63/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat Abony Város Önkormányzat 2013. évi 

Közbeszerzési Tervének elfogadásáról 

 

 64/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. évi I. 

negyedéves beszámolójáról 

 

 65/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat az Abonyi Városfejlesztő Kft. alapító 

okiratának módosításáról 



 

 68/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat az 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 

 

 73/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az abonyi 

KID Football Klub Abony, Imre utca 4. szám alatti sportpálya fejlesztésére irányuló pályázatára 

 

 76/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat az Abony 4728/13 helyrajzi számú 

ingatlan (Téglagyári – tó) értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról 

 

 77/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat az Abony, Vak Bottyán út 2. 1536/1 

hrsz.-ú ingatlan értékesítésére pályázat kiírásáról 

 

 79/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat megüresedett önkormányzati tulajdonú 

bérlakás nem szociális alapon történő bérbeadásáról 

 

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

rendeli el az alábbi határozat végrehajtására: 

 

 15/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat Az Abony Téglagyári-tó (4728/13 helyrajzi 

szám) értékesítésére való kijelölésről 

 

 47/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat Györe Pál díszpolgár emlékére állítandó 

szoborral kapcsolatos döntéshozatal 

 

 Z-50/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat A Balatonszárszói Ifjúsági Táborral 

kapcsolatos döntések meghozataláról 

 

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

alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 40/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat Abony Város Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról 

Határidő: 2013. május 31. 

 

 44/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat az Abonyi Lajos Művelődési Ház, 

Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely igazgatói állására (magasabb vezető) pályázat kiírásáról 

Határidő: 2013. május 31. 

 

 47/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat Györe Pál díszpolgár emlékére állítandó 

szoborral kapcsolatos döntéshozatal 

Határidő: 2013. június 30. 

 

 Z-51/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat, a Balatonszárszói Ifjúsági Táborral 

kapcsolatos döntések meghozataláról 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 Z-52/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat, a Balatonszárszói Ifjúsági Táborral 

kapcsolatos döntések meghozataláról 2. pontja 

Határidő: 2013. december 31. 



 

 Z-53/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat, a Balatonszárszói Ifjúsági Táborral 

kapcsolatos döntések meghozataláról 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 Z-54/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat Az Abony 1283 hrsz.-ú ingatlan 

vonatkozásában beérkezett kérelem elbírálásáról 

Határidő: 2013. július 31. 

 

 55/2013. (III.19.) számú Képviselő-testületi határozat a veszélyeztetett helyzetű műemlék 

épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának 

támogatására című pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről - önerő 

meghatározásáról 

Határidő: 2013. július 31. 

 

 56/2013. (III.19.) számú Képviselő-testületi határozat a veszélyeztetett helyzetű műemlék 

épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának 

támogatására című pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről - önerő 

meghatározásáról 

Határidő: 2013. július 31. 

 

 57/2013. (III.19.) számú Képviselő-testületi határozat a veszélyeztetett helyzetű műemlék 

épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának 

támogatására című pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről - önerő 

meghatározásáról 

Határidő: 2013. július 31. 

 

 66/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat a megépülő piaccsarnokban (Abony, 

Kossuth tér 5-7. 859/4 hrsz.) üzlethelyiségek hasznosításáról 

Határidő: 2013. május 31. 

 

 72/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás betöltésére történő pályázat kiírásáról 

Határidő: 2013. július 31. 

 
 75/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat az Önkormányzat és az EH-SZER Kft. 

között kötött közvilágítással kapcsolatos munkák elvégzése tárgyú szerződés módosításáról 

Határidő: 2013. május 31. 

 

 80/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat egyes önkormányzati Köznevelési 

Intézmények Alapító Okiratainak módosításról 

Határidő: 2013. április 30. 

 

 337/2012. (XI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat Abony Város Településrendezési 

eszközei felülvizsgálata kapcsán Városfejlesztési koncepció jóváhagyásáról 

Határidő: 2013. december 31. 

 

A határozatról értesülnek: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 



 

   - - - 

 

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

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

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

polgármester a nyíltt ülést bezárta. 

 

 

 

K.m.f 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit               Dr. Balogh Pál 

                         polgármester                       jegyző 
 


