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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

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

 

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

Habony István, Kovács László, Mészáros Lászlóné 

 

Képviselő-testület tagjai: 6 fő. 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Balogh Pál jegyző, Kelemen Tibor aljegyző, Jászberényi 

Ferenc Gazdasági Osztály osztályvezetője, Kovács Teodóra Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

osztályvezetője, Vincze István Mikro-Voks kezelő, Csajbók Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető, Egedi Eszter 

kulturális, kommunikációs és titkársági referens 

 

Meghívottként jelen volt: Szathmáry Ferenc útellenőr 

 

Állampolgári megjelenés: 3 fő 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: 16:13-perckor megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképtelen, 

ezért a 17:00-kor kezdődő közmeghallgatást követően javasolta az ülés megkezdését, amennyiben a 

Képviselő-testület határozatképes lesz.  

 

A közmeghallgatásról külön jegyzőkönyv készült.  

- - - 

 

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

Habony István, Kovács László, Mészáros Lászlóné, Dr. Abonyi Viktor 

 

Képviselő-testület tagjai: 7 fő. 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Balogh Pál jegyző, Kelemen Tibor aljegyző, Jászberényi 

Ferenc Gazdasági Osztály osztályvezetője, Kovács Teodóra Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

osztályvezetője, Vincze István Mikro-Voks kezelő, Csajbók Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető, Egedi Eszter 

kulturális, kommunikációs és titkársági referens 

 

Napirendi pont tárgyalása közben érkezett: Fekete Tibor, Dr. Magyar Gábor, Kocsiné Tóth Valéria, 

Gulykáné Gál Erzsébet  

 

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. 

 

Javasolta a zárt ülés 5. napirendi pontja címének „Az Abony 4989/1 hrsz. ingatlan (Imre utcai sportpálya) 

hasznosításra vonatkozóan kiírt pályázat eredményének megállapítása, használati megállapodás megkötése” 

címre történő módosítását.  
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Napirend:          Előterjesztő: 

 

Zárt ülés  

 

 

1. Díszpolgár és posztumusz díszpolgári cím     Kovács László 

adományozása Ügyrendi és Közbiztonsági 

Bizottság elnöke 

 

2. Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú  Romhányiné dr. Balogh Edit 

bérleményekről       Polgármester 

  

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

állapotáról és díjfizetéseinek teljesítéséről    Polgármester 

  

4. Lakások önkormányzati érdekből történő bérbeadása  Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

 

5. Az Abony 4989/1 hrsz. ingatlan (Imre utcai sportpálya)  Romhányiné dr. Balogh Edit 

 hasznosításra vonatkozóan kiírt pályázat eredményének  Polgármester 

 megállapítása, használati megállapodás megkötése  

 

 

Nyílt Ülés 

 

1. Tájékoztató Abony Város Önkormányzat gazdálkodásának  Romhányiné dr. Balogh Edit 

2013. háromnegyed éves helyzetéről     Polgármester 

 

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

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

 

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

koncepciójának elfogadása       Polgármester 

 

4. Fejlesztési célok megjelölése a 2014/2020-as Európai Uniós Romhányiné dr. Balogh Edit 

támogatási időszakra       Polgármester 

 

5. A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvétel- önerő   Polgármester 

meghatározása (veszélyelhárítás) 

 

6. A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvétel- önerő   Polgármester 

meghatározása (teljes körű felújítás) 

 

7. Abony Város Önkormányzatának a helyi címer és zászló  Romhányiné dr. Balogh Edit  

alapításáról és használatának rendjéről szóló    Polgármester 

             23/1992. (XI. 05.) számú rendeletének módosítása 

 

8. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő    Romhányiné dr. Balogh Edit 
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magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Polgármester 

 – I. forduló 

 

9. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a   Romhányiné dr. Balogh Edit 

közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. (XII. 17.)  Polgármester 

 számú rendeletének módosítása  

 

10. Felszabaduló ingatlanok jövőbeni hasznosításáról   Romhányiné dr. Balogh Edit 

      Polgármester 

 

11. Útellenőri feladatok ellátására cég megbízása   Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester   

 

12. Abony Város közvilágítási rendszerének teljes körű   Romhányiné dr. Balogh Edit 

üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátására    Polgármester 

vonatkozóan cég megbízása 

 

13. Kötbérből származó bevétel felhasználása    Romhányiné dr. Balogh Edit 

          Polgármester 

 

14. Balatonszárszói ifjúsági tábor hasznosítása    Romhányiné dr. Balogh Edit 

          Polgármester 

 

15. Tájékoztató a pályázatok alakulásáról    Romhányiné dr. Balogh Edit 

          Polgármester 

 

16. Tájékoztató a 2013. évi garanciális bejárásokról és az utak  Romhányiné dr. Balogh Edit 

             állapotáról      Polgármester 

 

17. Lejárt határidejű határozatok      Romhányiné dr. Balogh Edit 

      Polgármester  

 

 

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. 

 

- - - 

 

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

 

- - - 

 

A zárt ülés közben megérkezett Kocsiné Tóth Valéria és Dr. Magyar Gábor.  

 

1. / Napirendi pont tárgya: Tájékoztató Abony Város Önkormányzat gazdálkodásának 

      2013. háromnegyed éves helyzetéről 
 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte Habony Istvánt a Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetésére.  
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Habony István: Röviden ismertette a Pénzügyi Bizottság álláspontját. A Bizottság az osztályvezető úr és a 

bizottság együttes véleménye alapján megállapította, hogy a 2013-as év eddigi és hátra lévő része tartható, 

felhívta azonban a figyelmet az év hátralévő részében a szigorúbb gazdálkodásra. A helyi adók befizetése 

javult az előző félévhez viszonyítva, ennek a szigorú feltételeit továbbra is be kell tartani.  

 

Parti Mihály megérkezett az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 9 fő.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Tájékoztatásként elmondta, kiosztásra került a szállítói tartozásokra, illetve 

a lekötött betét állományra vonatkozó tájékoztató. A Tigáz felé kettő szállítói tartozása van az 

Önkormányzatnak, amely egy hónapon túli, összesen 825 ezer Ft ez a szállítói tartozás. Az év közben 

felhasznált kötvény kamatai visszapótlásra kerültek, jelenleg 955 millió Ft fejlesztési tartalékkal rendelkezik 

a város, amely lekötött állományban áll rendelkezésre.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy a pályázatok elszámolása, főként a Fő tér pályázati elemei hogyan állnak? 

A piac kivitelezését végző cég számlája teljes egészében ki lett-e fizetve? Kifizetés esetén meg lett-e 

vizsgálva, hogy a szerződésben megjelölt alvállalkozó cégek számláit kiegyenlítette-e a fővállalkozó? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a piac áfája még nem került visszaigénylésre, de minden be 

van fizetve. A Colas Zrt-nek van még egy számlája, egy 60 millió Ft-os tétel, ami nem került még 

kifizetésre, de ennek fedezete már a Főtér számlán rendelkezésre áll. A támogatási szerződés módosítása van 

folyamatban, hogy az áfá-t vissza tudják igényelni. Ehhez a közreműködő szervezet már hozzájárult, az 

irányító hatóságtól várják a támogatási szerződés ez irányú módosítását, azt követően lesz a nettó 

elszámolása. A Bau-Vertikál két számlája ami még kifizetési kérelemként nem került benyújtásra, várják 

még a Miniszterelnökség hivatalát vezető miniszterelnök helyettes úr válaszát az önkormányzat által 

benyújtott kifogásra. Elfogadás esetén a 3. és 4. piac számla is változatlan tartalommal benyújtásra kerülhet, 

elutasítás esetén egy enyhe szabálytalansági eljárás várható. 

A fővállalkozó minden esetben benyújtotta az alvállalkozói kifizetésekre vonatkozó teljes körű kifizetői 

nyilatkozatát, csak ezt követően kerül a számla kiegyenlítésre, amely megtekinthető. A lejelentett 

alvállalkozók tekintetében a számla benyújtása megtörtént a fővállalkozó részéről.  

 

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 tagjai 6 igen és 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

267/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat gazdálkodásának 2013. háromnegyed éves helyzetéről szóló 

tájékoztatóról 

 

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

CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvényben foglaltakat Abony Város Önkormányzat 2013. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló 

tájékoztatót megismerte. 

 

- - - 

 

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

(II.28.) számú rendeletének módosítása 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte Habony Istvántól, a Pénzügyi Bizottság elnökétől, van-e 

kiegészíteni valója? 

 

Habony István: Elmondta, a módosítás a gazdasági események tudomásul vételét jelenti, a rendelet-

módosítást meg kell tenni.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Nem kapott kielégítő választ arra, hogy az a bizonyos zárt ülés elrendelése jogszerű vagy 

nem jogszerű volt. Eddig az volt a hagyomány, hogy a Képviselő-testület döntött egy előirányzat 

átvezetésről, akkor azt jóvá kell hagynia a testületnek rendelet-módosítással, azt követően lehet a pénzt 

kiutalni. Ekkor történt a kérdés felvetés, hogy ez szabályos-e. Ezzel szemben most nem ez az eljárásrend 

történt.  

 

dr. Balogh Pál: Elmondta, olyasmiről beszélnek, amiről a többi képviselőnek nincs tudomása. Nyilvánosan 

hangzott el a kérdés, ő írásban adta meg válaszát. A válaszadás előtt konzultált a könyvvizsgálóval, az ő 

álláspontjával megegyezően adta meg válaszát. Továbbá kérdése volta a képviselő úrnak, minősített 

többséggel döntött-e a Képviselő-testület akkor a zárt ülési napirendekről. A válsz igen, a 

szavazórendszerben és a jegyzőkönyvben visszanézték. 7 igen szavazattal fogadta el a Képviselő-testület a 

zárt ülésen a napirendeket.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Elmondta, amikor képviselő-testületi felhatalmazás van pénz átcsoportosításáról, kifizetéséről és erről 

megvan a testületi döntés, onnantól kezdve az végrehajtható.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 6 igen és 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a 

módosító rendelet-tervezetet nem fogadta el.  

 

- - - 

 

3/ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési 

koncepciójának elfogadása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a Bizottsági javaslatokat. Az ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

a Polgármesteri hivatal fűtés korszerűsítését, elektromos hálózatcseréjét, nyílászáróinak cseréjét javasolta. 

Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a hét folyamán megérkezett az energetikai pályázat elutasítása. A 

pályázat írása az Abonyi Városfejlesztő Kft-n keresztül történt egy pályázatíró céggel. Egy energetikus 

aláírását hiányolták a CD-ről, emiatt a teljes energetikai pályázat elutasításra került. Elengedhetetlen az 

elektromos hálózat teljes körű felújítása. Amennyiben a kazánok nem lesznek működőképesek, akkor azok 

cseréjét is be kell tervezni. A könyvtár épületének átalakítása folyamatban van, a teljes körű átalakításhoz a 

következő évben is fedezetet kell biztosítani.  

 

Kocsiné Tóth Valéria: A kultúráról nincs szó a koncepcióban, javasolta annak belefoglalását.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Támogatta a javaslatot, bár elmondta, államilag is támogatott a kulturális 

intézmények fenntartása.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Nem volt képviselőként tudomása arról, hogy február 18-án megérkezett az értesítés az 

energetikai pályázat elutasításáról, mert az a befogadási kritériumoknak nem felelt meg.  



7 

 

 

Gulykáné Gál Erzsébet megérkezett az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 

10 fő.  

 

Kovács László: Kérdezte, hogy az 5. oldalon a 4. bekezdés mit jelent, az önkormányzat részére mit 

tartalmaz? Mi indokolja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén sem terveztek be általános tartalékot?  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Azt tartalmazza, hogy gazdaságélénkítő projektek várhatók kiírásra, az 

NFÜ-nél megjelentek a következő 7 éves ciklusra vonatkozó irányelvek, a pénzek többsége a kis- és 

középvállalkozások irányába fog megjelenni. Két részből áll a fejlesztés, egyrészt a működési céltartalékból, 

másrészt a fejlesztési tartalékból. Az elkülönített, lekötött pénz nem használható működésre, az kizárólag 

fejlesztési forrásul szolgálhat.  

 

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 tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

268/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervkoncepcióról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. 

(1) bekezdése alapján, figyelemmel az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Kormányrendelet 26. §. (3) bekezdésére, az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület – a jelen határozat mellékletét képező -  Abony Város Önkormányzatának 2014. évre 

vonatkozó költségvetési koncepcióját a költségvetés-tervezési munka alapjául elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerűen, a 2014. évi költségvetés készítése során 

 

Felelős:  
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

Költségvetési intézmények vezetői 

 

A végrehajtásában közreműködik:   

 Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

                   Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor János aljegyző 

                   Gazdasági Osztály 

                   Valamennyi Osztályvezető 

 Valamennyi Intézményvezető 

 C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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- - - 

 

4/ Napirendi pont tárgya: Fejlesztési célok megjelölése a 2014/2020-as Európai Uniós 

támogatási időszakra 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.  

 

Dr. Magyar Gábor: Elmondta, hiányolja az elképzelésből a civil szervezetek, és a közművelődési 

feladatokat ellátók munkájának elismerését. Kiemelt programként kell kezelni a civil szervezetek 

infrastrukturális támogatását, akár egy ilyen profilú inkubátorházzal, vagy az ahhoz hasonló 

kezdeményezésekhez vállalkozók támogatásával. Úgy gondolja, a közösségi munka, az önkéntesség az 

következő ciklusban nagyon magas figyelmet fog kapni.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, nem igazán érti képviselő úr hozzászólását. Az elmúlt két évben 

csaknem 33 millió Ft-ot kaptak a helyi civil szervezetek csak az önkormányzattól és ebben nem volt kivétel, 

nagyon sokan kaptak támogatást. Nagyon jó lenne, ha a politikai szerveződések nem használnák ki a 

civileket és nem telepednének rájuk, mint ahogyan azt megtapasztalta a néptánc találkozó szervezésekor.  

 

Habony István: A Pénzügyi Bizottságon felvetődött a foglalkoztatás és a képzés, a munkanélküliség 

felszámolásának tudatos, folyamatos vállalása. Az abonyi több, mint 10 %-os munkanélküliségi ráta sajnos 

összetételeiben alacsonyan képzett munkaerő. Elsősorban arról kellene gondoskodni, hogy valamilyen 

célirányos képzést kapjanak ezek az emberek, annak érdekében, hogy erre a későbbiekben a tényleges 

foglalkoztatás rátelepüljön. Nem biztos, hogy a középiskola szakmunkás jellegének annak kell lennie, ami 

jelenleg. A vállalkozókkal kellene kapcsolatot kiépíteni, ki milyen irányban kíván fejleszteni, az 

adókedvezmény a szociális kiadásokat kímélné, illetve szüntetné meg.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A képzéssel kapcsolatban tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a 

gimnázium igazgatónője és Mádi Lajos alezredes úr a napokban írták alá az együttműködési megállapodást 

a katonai alapképzés iskolai oktatásának megkezdéséről. A cél, hogy bevonzza a hallgatókat a gimnáziumba, 

az ott kapott képzés ismereteit a közigazgatásban a honvédségnél hasznosítani tudják. Munkahelyteremtéssel 

kapcsolatban elmondta, nem az önkormányzat elsődleges feladata, jelenleg 130 dolgozó 

közmunkaprogramba történő bevonása van folyamatban, 5 hónapos időszakra, napi 8 órában. A Startmunka 

programban 34-en dolgoznak, ők a növénytermesztést is fognak tanulni. Elmondta, a mai napon jelentették 

be, hogy megkezdődött Abony és Fegyvernek között a 4-es számú főút négysávosítása. Abonynak 

létfontosságú a jó közlekedési csomópont ahhoz, hogy ide befektetők jöjjenek és munkahelyek jöjjenek 

létre. Elmondta, nem fűz nagy reményeket a közmunkaprogramhoz.  

 

Dr. Magyar Gábor: Elmondta, javaslatát nem polgármester asszonynak szánta, a Képviselő-testület elé 

terjesztett egy javaslatot, szeretné, ha megszavazná a testület. Kétféle választ vár javaslatára, valóban kell-e 

a civil szervezeteket támogatni, vagy nincs rá szükség. Fontosnak tartja a turisztikai irányú fejlesztéseket, 

különös tekintettel a strand jelenlegi állapotából való kiemelése, valamint az állatkert fejlesztése.  

 

Dr. Magyar Gábor elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 9 fő.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte, ne állítson olyat képviselő úr, ami nincs jelen. Elmondta, nem ért 

egyet a civil szervezetek infrastrukturális fejlesztésével. November 15-ig további feltöltésekre van lehetőség 

a webfelületeken, a szakmai munkacsoportba is kértek jelölést, kistérségi szintről.  

 

Dr. Magyar Gábor megérkezett az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 10 fő.  

 

Kovács László: Kérte, hogy a belterületi utak mellett a külterületi utak helyreállítása is szerepeljen a 

koncepcióban.  
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Habony István elhagyta az üléstermet, így a jelenlegi Képviselő-testületi tagok száma 9 fő.  

 

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

javaslat 2. pontja kerüljön törlésre. Gajdos István polgármestersége alatt bizottsági ülések, együttes 

bizottsági ülések és a Képviselő-testület jóváhagyásával készültek ezek a fejlesztési elképzelések, és 

kerültek a döntéshozó szervek felé továbbításra. Ilyen jellegű megbeszélések az elmúlt időszakban nem 

voltak. A civil szervezetek infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódóan elmondta, részükre a 

pályázatíráshoz, működéshez jogi és pénzügyi tanácsadás álljon rendelkezésre. Elmondta, nem ért egyet 

Habony István álláspontjával, a közmunkaprogram visszaadja az embereknek az önmagukban elvesztett 

hitét és önbecsülését.  

 

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

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító javaslatról, amely szerint a határozati 

javaslat 2. pontja kerüljön törlésre.  

 

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

módosító javaslatot elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító javaslatról, a fejlesztési célok kiegészítésre 

kerüljenek azzal, hogy a Gyöngyszemek Óvoda pályázata elutasításra került hiányos hiánypótlás miatt.  

 

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

módosító javaslatot elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító javaslatról, amely szerint a könyvtár 

épületének átalakítása kerüljön kivételre a koncepcióból.  

 

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

módosító javaslatot elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító javaslatról, amely szerint a könyvtár 

épületének átalakítása kerüljön kivételre a koncepcióból, helyére a Polgármesteri Hivatal és a Szolnoki úti 

iskola fűtéskorszerűsítése kerüljön bele.  

 

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

módosító javaslatot elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító javaslatról, amely szerint az üzletház 

tekintetében a vállalkozói szféra beemelésre kerüljön.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 6 igen és 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a 

módosító javaslatot elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító javaslatról, amely szerint a 

munkahelyteremtés és szakképzés kerüljön felvételre a fejlesztési célok közé.  

 

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

módosító javaslatot elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a civil szféra infrastrukturális fejlesztéséről.  
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 9 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

módosító javaslatot elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a külterületi utak fejlesztésének támogatásáról.  

 

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

módosító javaslatot elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a turisztikai célok koncepcióba történő beillesztéséről, a 

strand és az állatkert vonatkozásában.  

 

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

módosító javaslatot elfogadta.  

 

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

elfogadásáról.  

 

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

módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

269/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Fejlesztési célok megjelölése a 2014-2020-as Európai Uniós támogatási időszakról 

 

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

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

 

A Képviselő-testület jóváhagyja a határozat mellékletét képező fejlesztési célokat a 2014-2020-as 

Európai Uniós támogatási időszakra. 

 

 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor János aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Pest Megye Közgyűlésének Elnöke 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

- - - 

 

Szünet 

 

- - - 

 

A szünetet követően a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 7 fő.  

 

5/ Napirendi pont tárgya: A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem 

Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvétel- önerő 

meghatározása (veszélyelhárítás) 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.  
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Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról.  

 

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

számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

270/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt pályázaton való 

részvételre- önerő meghatározására (Abony, Vasút út 15. hrsz. 4891. volt Kostyán Andor kúria) 

 

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 a Veszélyeztetett 

helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának 

támogatására” című pályázatra az Abony, Vasút út 15. sz. 4891 hrsz. volt Kostyán Andor kúriára 

vonatkozóan. A projekt összköltsége bruttó 7.788.404,- Ft, az igényelt támogatás 7.000.000,- Ft.  

A pályázat nevezési díja bruttó 70.000,- Ft, mely összeg fedezete az önkormányzati feladatok 

szakmai szolgáltatások során áll rendelkezésre. 

A Képviselő-testület 788.404,- Ft összegű önerőt Abony Város Önkormányzat által kibocsátott 

Két Torony Kötvény terhére biztosítja.  

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyertes pályázat esetén karbantartási tervet 

készíttet, mely a program lezárását követő 10 évre tartalmazza a támogatással megvalósított 

felújítás jó karbantartásához szükséges intézkedéseket, valamint az intézkedések tervezett 

ütemezését. Az esetleges karbantartáshoz szükséges fedezetet az adott évi költségvetésben 

tervezni kell. 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit 

polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésére, a 

pályázat beadásához szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére 

 

Határidő:  2013. november 13. 

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 

 Kelemen Tibor aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 

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

szereplő 2. számú határozati javaslat elfogadásáról.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 2. 

számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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271/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt pályázaton való 

részvételre- önerő meghatározására (Abony, Szolnoki út 3. volt Ungár kúria) 

 

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 a Veszélyeztetett 

helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának 

támogatására” című pályázatra a volt Ungár kúriára (Abony, Szolnoki út 3.) vonatkozóan. A 

projekt összköltsége bruttó 16.636.310,- Ft, az igényelt támogatás 7.000.000,-Ft.  

A pályázat nevezési díja bruttó 70.000,- Ft, mely összeg fedezete az önkormányzati feladatok 

szakmai szolgáltatások során áll rendelkezésre. 

A Képviselő-testület 9.636.310,- Ft összegű önerőt Abony Város Önkormányzat által kibocsátott 

Két Torony Kötvény terhére biztosítja.  

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyertes pályázat esetén karbantartási tervet 

készíttet, mely a program lezárását követő 10 évre tartalmazza a támogatással megvalósított 

felújítás jó karbantartásához szükséges intézkedéseket, valamint az intézkedések tervezett 

ütemezését. Az esetleges karbantartáshoz szükséges fedezetet az adott évi költségvetésben 

tervezni kell. 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit 

polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésére, a 

pályázat beadásához szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő:  2013. november 13. 

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 

 Kelemen Tibor aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 

- - - 

 

6/ Napirendi pont tárgya: A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem 

Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvétel- önerő 

meghatározása (teljes körű felújítás) 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról.  
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 1. 

számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

272/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt pályázaton való 

részvételről- önerő meghatározásáról (Kostyán István kúria - Abonyi Lajos út 8. hrsz. 2380) 

 

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 a „Műemlék épületek 

és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, 

valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások 

restaurálásának támogatására” című pályázatra a Kostyán István kúria (Abonyi Lajos út 8. 

hrsz. 2380) tetőszerkezet javítására vonatkozóan.  

A projekt összköltsége bruttó 13.810.362,- Ft, az igényelt támogatás 6.905.181,-Ft.  

A pályázat nevezési díja bruttó 69.052,- Ft, mely összeg fedezete az önkormányzati feladatok 

szakmai szolgáltatások során áll rendelkezésre. 

A Képviselő-testület 6.905.181,-Ft összegű önerőt Abony Város Önkormányzat által kibocsátott 

Két  Torony Kötvény terhére biztosítja.  

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyertes pályázat esetén karbantartási tervet 

készíttet, mely a program lezárását követő 10 évre tartalmazza a támogatással megvalósított 

felújítás jó karbantartásához szükséges intézkedéseket, valamint az intézkedések tervezett 

ütemezését. Az esetleges karbantartáshoz szükséges fedezetet az adott évi költségvetésben 

tervezni kell. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit 

polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésére, a 

pályázat beadásához szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő:  2013. november 13. 

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 

 Kelemen Tibor aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Bedekovich Éva tervező 

 

 

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

szereplő 2. számú határozati javaslat elfogadásáról.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 2. 

számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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273/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt pályázaton való 

részvételről- önerő meghatározásáról (Abonyi Lajos Falumúzeum - Abony, Vasút út 16.)  

 

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 a „Műemlék épületek 

és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, 

valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások 

restaurálásának támogatására” című pályázatra az Abonyi Lajos Falumúzeum (Abony, Vasút 

út 16.) tetőfelújításra, mely tartalmazza héjazat javítását, bádogos szerkezetek cseréjét, 

tetőszerkezet felújítását, villámvédelmet) 

A projekt összköltsége bruttó 8.155.409,- Ft, az igényelt támogatás 4.077.704,-Ft.  

A pályázat nevezési díja bruttó 40.777,- Ft, mely összeg fedezete az önkormányzati feladatok 

szakmai szolgáltatások során áll rendelkezésre. 

A Képviselő-testület 4.077.705,- Ft összegű önerőt Abony Város Önkormányzat által kibocsátott 

Két  Torony Kötvény terhére biztosítja.  

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyertes pályázat esetén karbantartási tervet 

készíttet, mely a program lezárását követő 10 évre tartalmazza a támogatással megvalósított 

felújítás jó karbantartásához szükséges intézkedéseket, valamint az intézkedések tervezett 

ütemezését. Az esetleges karbantartáshoz szükséges fedezetet az adott évi költségvetésben 

tervezni kell. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit 

polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésére, a 

pályázat beadásához szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő:  2013. november 13. 

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 

 Kelemen Tibor aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Bedekovich Éva tervező 

 

- - - 

 

7./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzatának a helyi címer és zászló 

alapításáról és használatának rendjéről szóló 23/1992. (XI. 05.) 

számú rendeletének módosítása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.  

 

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 módosító rendelet-tervezet 

elfogadásáról.  

 

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

módosító rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2013. (XI. 5. ) önkormányzati rendelete 

Abony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 

23/1992. (XI. 5.) rendeletének módosításáról 

 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) és a 32. 

cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 

 

 

A Rendelet  3.§ (1) e.) és h.) pontjába, 7. § (4) bekezdésébe, 8. § (1) b.) pontjába  „Nagyközség” 

elnevezés helyébe „Város” kerül.  

 

2.§ 

 

A Rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„ A (3) bekezdésben szereplő átalány összege gazdálkodó szervezeteknél 200.000,- Ft-ig terjedhet. Az 

árbevétel után megállapítható díj mértéke az éves árbevétel 0,5 ezreléke, de legkevesebb 50.000,- Ft.” 

3. §  

 

(1) A Rendelet 7.§ (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Az Önkormányzat zászlaja a polgármester irodájában kerül elhelyezésre.” 

 

(2) A Rendelet 7. §-a a következő  (5)-ik bekezdéssel egészül ki: 

 

„ A Városháza főbejáratánál, az épület homlokzatára kerül elhelyezésre Magyarország zászlaja, az 

Európai Unió - és az Önkormányzat zászlaja.” 

 

(3) A Rendelet 8. § (1) bekezdésének (a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„ (a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyarország zászlajával együtt;” 

 

 

 

Záró rendelkezések 

 

4. § 
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E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 

 

 

 

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

 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                                          Dr. Balogh Pál 

            polgármester                                                                              jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2013.  november 6. 

 

  Dr. Balogh Pál 

                                                                                                                jegyző 

 

- - - 

 

Dr. Egedy Zsolt és Kocsiné Tóth Valéria megérkezett az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-

testületi tagok száma 9 fő.  

 

8./ Napirendi pont tárgya: A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása – I. forduló 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.  

 

Habony István: A Pénzügyi Bizottsági ülésen felvetődött a tűzgyújtás időpontja módosításának 

szükségessége.  

 

Parti Mihály: Egyetért azzal, hogy a tűzgyújtást szabályozni kell, javasolta annak időbeni korlátozás 

újraszabályozását. Javasolta az egyik dátumot október helyett szeptember 15-re előre hozni, illetve a másik 

dátumot időben kitolni két héttel.  

 

Kocsiné Tóth Valéria: Elmondta, csak olyan rendeletet érdemes alkotni, amit be fognak tartani az emberek. 

Nem ért egyet azzal, hogy szeszes italt nem lehet közterületen fogyasztani.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Felhívta a hozzászólók figyelmét arra, hogy a jelenleg hatályos helyi rendelet alapján 

égetni csak rendkívüli, indokolt esetben lehet.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: egyetért azzal, hogy nem lehet ellenőrizni, hogy valóban beteg volt-e az 

elégetett növény. Ösztönözni a lakosságot a komposztálásra kellene, ettől függetlenül azonban meg kell adni 

a lehetőséget az otthoni égetésnek. Valamilyen rendszer szükséges, azt lehet ellenőrizni, hogy csak a 

meghatározott időben égessenek.  

Felhívta a figyelmet arra, hogy beépítésre került a 10. §-ba, hogy hirdetményeket nem lehet elhelyezni, 

mivel az tönkreteszi a drága utcabútorokat.  

 

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 módosító javaslatról, amely szerint szeptember 15-től 

május 15-ig lehessen égetni.  

 

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

módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító javaslatról, amely szerint szombati napokon 

14:00 órától 18:00 óráig, keddi napokon pedig 8:00 órától 18:00 óráig lehessen égetni.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

módosító javaslatot elfogadta.  

 

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

történő elfogadásáról.  

 

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

rendelet-tervezetet I. fordulóban egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

274/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról – I. forduló 

 

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

CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, illetve A helyi közutak kezelésének szakmai 

szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.  

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet megismerte.  

 

2. A Képviselő-testület kéri Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

környezetvédelemről szóló 26/2003. (XII.17.) számú rendelete módosításának előkészítését, 

amely rendelet 6. § (2) pontjában foglaltakat az alábbiak szerint kívánja módosítani: 
 

„Égetés csak szeptember 15. és május 15. között, megfelelő légköri viszonyok esetén, keddi 

napokon 8:00-18:00 és szombati munkanapokon 14.00-18.00 óra között időszakban lehet.” 

 

3.  A módosító rendelet-tervezetet jóváhagyás céljából terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  a Képviselő-testület munkaterv szerinti novemberi ülése 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: 

 Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

 Titkárság 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester  

 dr. Balog Pál jegyző 

 Kelemen Tibor aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 

- - - 

 

Fekete Tibor megérkezett az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 10 fő.  
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9./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. (XII. 17.) 

számú rendeletének módosítása  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.  

 

Habony István: Elmondta, megfontolandónak tartja egy központi parkoló kialakítását. Meglehetősen sok 

gépjármű parkol közterületeken. Kérte, a rendelet betarttatható, betartható és szankcionálható legyen.  

 

dr. Balogh Pál: Központi jogszabály szabályozza a 3,5 tonnánál nagyobb gépjárművek kötelező 

telephelyezését. Ha önkormányzati rendelet erre lehetőséget ad, és megfizetésre kerül a közterület használati 

díja, akkor közterületen tárolható a gépjármű.  

 

Parti Mihály: Elmondta, nem tartja jogszerűnek, hogy mezőgazdasági gépjárművek lakott területen belül 

kint álljanak közterületen.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet-tervezetben a díjtételeknél a 32.000 Ft-os összeghez 

tartozó sor el van írva, kérte annak javítását.  

 

Habony István: Véget kellene vetni a buszok közterületen való parkolásának. Egy parkolót lenne szükséges 

kialakítani.  

 

Kovács László: Kérdezte, mekkora kapacitás van arra, hogy a közterület felügyelők folyamatosan 

ellenőrizzék, hol vannak kirakott építési anyagok, hulladékok, törmelékek, mezőgazdasági gépek. Olyan 

rendelet megalkotása szükséges, amely lehetővé teszi, hogy egyik ember se gátolja a mellette élőt.  

 

Kelemen Tibor: Beszámolt arról, hogy a közterület felügyelők hetente jelentést adnak le az osztályvezető 

asszonynak, aki továbbítja azt részére. A heti jelentések alapján visszatérő ellenőrzéseket tesznek. Több 

jegyzőkönyv készült felszólításokról, a közterületen elhelyezett törmelékekkel kapcsolatban. Amennyiben 

nem tesznek a felszólításnak eleget, szabálysértési bírság kerül kiszabásra. A közterület felügyelők az 

utóellenőrzéseket a felszólítástól számított egy héten belül meg tudják tenni.  

 

dr. Balogh Pál: Elmondta, tájékoztatta az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságot arról, hogy a január 1-jén 

történt közigazgatás átszervezés nyomán a hatóságok még keresik a helyüket ebben az új jogi helyzetben. 

Ahogyan az új feltételek között a hatáskörök tisztázódnak, akkor lesz eredményes fellépés ezen a területen 

is. Azt azonban látni kell, hogy a tulajdonosok utolérése nem feltétlenül egyszerű.  

 

Parti Mihály: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy lakossági panaszt tettek, hogy az ingatlan előtt áll a 

busz, a hajnali órákban a zaj zavarja a pihenni vágyókat.  

 

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 módosító rendelet-tervezet 

elfogadásáról.  

 

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

módosító rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2013. (XI.5.) 

önkormányzati rendelete 
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a közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. (XII. 17.) számú rendeletének módosításáról 

 

Abony Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) és 41. § 

(4) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben és a szabálysértésekről, a 

szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. §-ában 

foglaltakra a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 

 

A közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet)  az alábbi 13/A.§-al egészül ki: 

 

„13/A. 

A Képviselő-testület a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben szabályozott hatásköreit az 

alábbiak szerint ruházza át: 

 

(1) a 34. § (2) bekezdése szerinti esetekben az eljárás lefolytatása a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe 

tartozik. 

(2) a 15.§ (1), 29. § (4)-(9), 29/B. § (2), 35. §,36. § (1), (3) és (4), 37. § (2) és (3) bekezdésében foglalt 

esetekben az eljárás lefolytatása a Polgármester hatáskörébe tartozik. 

(3) a 3. § (2), 7.§ (3), 9/D. § (1), 12. § (5), 14.§ (1) a) pontjában, továbbá a 33. § (2), 34. § (3)-(4) és (6) 

bekezdésében, valamint a 41. § (l), 42. § (3), 42/A. § (1) és (2), 43. § (1) bekezdésében 

meghatározott esetekben az eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.” 

 

2.§  

 

A Rendelet az alábbi 7/A.§-al egészül ki: 

 

„7/A. § 

 

(1) A (2) bekezdésben foglalt kivételeken kívül tilos a szeszesital fogyasztása ez e rendeletet  hatálya 

alátartozó valamennyi közterületen. 

 

(2) Kivételt képez az (1) bekezdés rendelkezése alól: 

 

- az érvényes közterület-foglalási, használati engedéllyel és megállapodás alapján kialakított belső 

vendégtérrel rendelkező vendéglátó üzletek teraszai, nyitvatartási időben, 

- jogszabály által előírt engedélyekkel rendelkező (pünkösdölő, majális stb.) rendezvények és, 

- minden év december 31-én 16,00 órától január 1-én 06,00 óráig” 

3. § 

 

A Rendelet 4. §-a az alábbi 9. ponttal egészül ki: 

 

„9. Szeszesital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát 

és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2 %-nál  kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat.” 

 

4.§ 

 

(1)  A Rendelet 13. § (5) bekezdése az alábbi k.) ponttal egészül ki: 

 

„k.) az útcsatlakozás záró burkolata anyagának megjelölését” 
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(2) A Rendelet 14. § aa.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„aa) Forgalmi sávban csak egy munkahézag - élvágás - lehet. A meglévő burkolatot  a  kiemelt 

szegélyig, ennek   hiányában   az   útpálya   széléig  fel  kell  szedni   és  a  munkahézagig   egységes   

legalább az eredeti burkolattal megegyező réteget kell lefektetni,   függetlenül  a  munkaárok  

szélességétől.” 

 

 

(3) A Rendelet 14. § ba.), bb.), bc.)  pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 

„ba) Amennyiben a járda szélessége nem több, mint 1,5 méter, a burkolatot teljes szélességben fel 

kell szedni és új burkolatot kell lefektetni, függetlenül a munkaárok szélességétől. 

 

bb) Amennyiben a járda 1,5 méternél szélesebb, úgy - függetlenül a munkaárok szélességétől - csak 

egy munkahézag lehet és a burkolat cseréjét a munkahézagtól a járda széléig kell elvégezni. 

 

bc) Amennyiben a munkaárok szélessége az 1,5 méternél szélesebb járda szélességének az 50%-át 

meghaladja, a teljes felületet új burkolattal kell ellátni.” 

 

(4) A Rendelet 14. § (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(10) Közterület-bontási és helyreállítási munkákat csak szakmailag felkészült szerv, vagy vállalkozó 

végezheti, aki a munka szakszerű elvégzését írásban köteles igazolni a munka befejezését követő 3 

munkanapon belül.” 

 

 

5. § 

 

A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 

 

 

 

Záró rendelkezések 

 

6. § 

 

(1) E Rendelet a (2) bekezdésében foglalt kivétellel 2013. november 6. napján lép hatályba. 

 

(2) E rendelet 1. sz. melléklete 2014. január 01. napjától lép hatályba. 

 

 

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

 

 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                                          Dr. Balogh Pál 

            polgármester                                                                              jegyző 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2013. november 6.  

  Dr. Balogh Pál 

                                                                                                                jegyző 
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melléklet a 26/2013. (XI.5.) önkormányzati rendelethez 

 

"2. melléklet a 27/2003. (XII.17) számú rendelethez 

 

Közterület-foglalási díj fizetési kötelezettség 

 

 

2013. 

Közterületbe 10 cm-en túl benyúló 

üzlethomlokzat, kirakatszekrény, portál, 

üzleti védőtető, ernyőszerk. hirdető 

berendezés, cég- és címtábla m2/év 

3 000,- Ft 

Árusító és egyéb  fülke, asztal, büfékocsi 

/a város központi területén m2/nap 
2 000,- Ft 

- egyéb helyen m2/nap    1 000,- Ft 

Tehergépkocsi, vontató, erőgép, 

munkagép, pótkocsi, személygépkocsi 

Ft/hó  

 

- személygépkocsi 1 600,- Ft 

- egyéb jármű 0-2 t legnagyobb 

megengedett össztömegig 
8 000 Ft 

- egyéb jármű 2-5 t legnagyobb 

megengedett össztömegig 
14 000,- Ft 

- egyéb jármű 5 t legnagyobb 

megengedett össztömeg felett 
32 000,- Ft 

Nem építési engedélyköteles 

tevékenységgel végzett építési munkával 

kapcsolatos állványzat, építőanyag 

törmelék Ft/m2/hó 

 

- 2 hónapig 500,- Ft 

- 2 hónapon túl  1000,- Ft 

Idényjellegű árusítás, alkalmi és mozgó 

árusítás Ft/m2/nap  
 

- központi területen  2 000 ,- Ft 

- egyéb helyen 1 000, - Ft 

Vendéglátó-ipari és kereskedelmi 

egységhez közterület-használat és üzlet 

előtti kitelepülés Ft/m2/nap 

 

- központi területen  2 000,- Ft 

- egyéb helyen 1 000,- Ft 

Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, 

mutatványos tevékenység Ft/m2/nap 
1 000,- Ft 

Önálló hirdető berendezés, reklámtábla 

Hirdető felületenként Ft/év 

 

Egy felület  

1m2-ig 16 000,- Ft 

1-3 m2-ig 24 000,- Ft 

3m2-nél nagyobb 100 000 ,- Ft 

Egynél több felületenként  

1 m2-ig 12 000,- Ft 

1-3m2-ig 20 000 ,- Ft 
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3 m2-nél nagyobb 80 000,- Ft 

Mobil reklámtábla felületenként Ft/év  

Egy felület  

1m2-ig 10 000 ,- Ft 

1m2-nél nagyobb  20 000 ,- Ft 

Egynél több felületenként  

1 m2-ig 6 000,- Ft 

1 m2-nél nagyobb 12 000,- Ft 

Fényreklámtábla felületenként Ft/év  

Egy felület  

1m2-ig 45 000,- Ft 

1m-2-ig 80 000,- Ft 

Egynél több felületenként  

1 m2-ig 36 000,- Ft 

1 m2-nél nagyobb 72 000,- Ft 

Helyi közutak, járdák építési munkával 

járó, nem közlekedési célú igénybevétele 
 

Az építési munkával járó, nem 

közlekedési célú igénybevétel esetén 

fizetendő egyszeri minimális díj 

3 000,- Ft 

Amennyiben a közút teljes lezárásra 

kerül az építés időszakára, úgy a díjtétel. 

12 000 ,- Ft 

Közterületen elhelyezett építmény 

elhelyezése Ft/hó 

 

Központi területen 20 négyzetméter 

alapterületig 
30 000,- Ft 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
A díjak az „Áfá-t” nem tartalmazzák.” 

 

- - - 

 

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

Kovács Teodóra elhagyta az üléstermet.  

 

10/ Napirendi pont tárgya: Felszabaduló ingatlanok jövőbeni hasznosításáról 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, az ingatlanok 

hasznosítását át kell gondolni a beérkezett kérelmek vonatkozásában. Lakossági panasz már érkezett, hogy a 

Vasút út 118.-ban az ütősöket és a fúvósokat nehezen tolerálják, zavarják a lakókat.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Pontosításként elmondta, a kapott levélben a nagyzenekarként említett zenekar 

nem a fúvós zenekar. A fúvószenekar próbái -egy alkalom kivételével- a Kultúra Házában történik 

augusztus óta. Elmondta, támogatták azt a javaslatot, amely szerint az igazgató asszony kérésére a Báthory 

úton két helyiség átalakításával kerüljön elhelyezésre a zenekar. A Bizottság továbbá javasolta azt, hogy a 

Egyéb helyen 20 négyzetméter 

alapterületig 
15 000,- Ft 

Központi területen 20 négyzetméter 

alapterület felett 
50 000 ,- Ft 

Egyéb helyen 20 négyzetméter 

alapterület felett 
25 000 ,- Ft 
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lakás részét lakásként bérbe adják, a tanteremként funkcionáló részét pedig termelő tevékenységre, vagy 

valamiféle rehabilitációs foglalkozás helyéül átadják. Nem javasolták az elidegenítését.  

 

Habony István: Elmondta, több órás beszélgetés során megegyeztek az igazgató asszonnyal, hogy a 

fúvószenekar a Kultúra Háza pincéjében próbál. Gazdasági szempontból nem támogat semmilyen javaslatot, 

a Kultúra Házában el kell, hogy férjen a zeneoktatás. Nem hiszi, ha egyszer az igazgatónővel megbeszélnek 

valamit, azt utána hetente változtatná. Nem tudja, milyen lobbi érdekek vannak e mögött, állandó jelleggel. 

Nem tudja, hogy Csáki Kálmánt ki űzte el a zenekar éléről.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A pincét nem tartja alkalmasnak zenekari próbára, mert fölötte helyezkedik 

el a könyvtár. Támogatja, hogy a Báthory út 2-ben legyen oktatás, de az is tény, hogy a végtelenségig nem 

lehet helyet biztosítani, mert annak üzemeltetési költségei vannak.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Kérte a képviselő-testület támogatását, hogy az előterjesztésben sárga színnel 

jelölt terem továbbra is használható legyen a zeneiskola számára. A Fúvószenekari Egyesület személyi 

változása kapcsán megjegyezte, hogy senki nem űzte el a karnagy urat. Kérte, ha elnök úrnak egyéb 

információja van, mindkét irányból járjon utána.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Igazat adott Gulykáné elnök asszonynak, hivatalosan nem lett Csáki úr elüldözve, hiszen ő 

mondott le. A körülmények úgy lettek alakítva, hogy jobbnak látta ezt megtenni. Az Önkormányzat vállalta 

az intézmények működtetését, biztosítania kell az oktatás megfelelő színvonalához a termeket és a 

rezsiköltségek biztosítását.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: 315 gyerek oktatását engedélyezte a Képviselő-testület, jelenleg 350 

gyermek van. A tanulói létszámot nem lehet tovább növelni. Kérte, mindenki tartsa magát a 

megállapodáshoz.  

 

Habony István: Véleménye szerint a jegyző, illetve az aljegyző úrnak kell leülnie az intézményvezetőkkel.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Véleménye szerint sem most van az ideje a vitának, a júliusi bizottsági ülésen 

határozatban kérték, a beköltözésre vonatkozóan készüljön el egyfajta tervezet. Továbbra is hangsúlyozta, az 

ütős hangszereket nem lehet mozdítani.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy a Báthory út 2. szám alatti helyiség kerüljön 

átadásra a Zeneiskolának.  

 

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

javaslatot elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy a Klapka György utca 11/a alatti ingatlan 

elidegenítésre kerüljön. 

 

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

javaslatot nem fogadta el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy a Vasút út 118. alatti ingatlan maradjon 

üresen, a volt szolgálati lakás kerüljön bérbeadásra.  
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 5 igen és 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a 

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

275/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a felszabaduló ingatlanok jövőbeni hasznosítására 

 

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 alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony, Klapka György utca 11/a. hrsz.: 2018/1 

ingatlan elidegenítésre nem jelöli ki.  

 

2. 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az abonyi 3297. hrsz.-ú, természetben az Abony 

Báthory István utca 2. szám alatti ingatlan termeit 

 

a) a határozat 1. számú mellékletében I/1 – I/5. sorszámmal jelölt helyiségeit, amelynek alapterülete 

156,96 m
2
, amit a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola használ – továbbra is – oktatási 

célra kívánja hasznosítani.  

 

b) A Képviselő-testület a Polgárőrség által használt helyiséget, a határozat 1. számú mellékletében 

IV/1 – IV/4. sorszámmal jelölt helyiségeit, amelynek alapterülete 38,82 m
2
, a továbbiakban is az 

egyesület használatában hagyja. 

 

c)  A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak által használt helyiségeket, a határozat 1. számú 

mellékletében III/1 – III/7. sorszámmal jelölt helyiségeit, amelynek összes alapterülete 58,85 m
2
, 

a jövőben is erre a célra kívánja hasznosítani.  

 

d) A Képviselő-testület a fennmaradó helyiségeket, a határozat 1. számú mellékletében II/1 – II/10. 

sorszámmal jelölt helyiségeit, amelyek alapterülete 95,8 m
2
, Bihari János Alapfokú Művészeti 

Iskola használatába adja. 

3.  

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az abonyi 4136 hrsz.-ú, 

természetben Abony, Vasút út 118. szám alatti ingatlanban lévő korábbi szolgálati lakás kerüljön 

bérbeadásra.  

 

4. 

Képviselő-testület felkéri Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a jelen határozatból fakadó 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  folyamatosan 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor János aljegyző 

 Valamennyi osztályvezető 
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 Intézményvezetők 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

- - - 

 

11/ Napirendi pont tárgya: Útellenőri feladatok ellátására cég megbízása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: 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 a határozati javaslat elfogadásáról.  

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

276/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

útellenőri feladatok ellátására cég megbízásáról 

 

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

CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, illetve A helyi közutak kezelésének szakmai 

szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján az alábbi határozatot hozza.  

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közutak osztályba sorolását a jelen 

határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Útellenőri feladatok ellátásával – külön 

díjazás nélkül - az ABOKOM Nonprofit Kft-t bízza meg. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ABOKOM Nonprofit Kft. -vel kötött 

keretszerződés és mellékletei teljes körű felülvizsgálatát végezze el, és ennek keretében 

gondoskodjon a 2. pont szerinti feladat beépítéséről.  A felülvizsgált szerződést jóváhagyás 

céljából terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. november 30. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

   Gáspár Csaba ügyvezető igazgató 

A végrehajtásban közreműködik: 

 Településfejlesztési osztály 

 ABOKOM Nonprofit Kft. 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester  

 dr. Balog Pál jegyző 

 Kelemen Tibor aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 ABOKOM Nonprofit Kft. 

 

- - - 
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12/ Napirendi pont tárgya: Abony Város közvilágítási rendszerének teljes körű 

üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátására 

vonatkozóan cég megbízása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: 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 a határozati javaslat elfogadásáról.  

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

277/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város közigazgatási területén található közvilágítási aktív elemek üzemeltetésére és 

karbantartására cég megbízása 

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

évi CLXXXIX. törvény 13. §. és 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza. 

 

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Abony Város közvilágításának üzemeltetésére, 

karbantartására 2014. január 01. - 2014. december 31. közötti időtartamra az Eurovill Kft. társaságot 

bízza meg 266.000,- Ft + áfa/hó összeg vállalkozási díjért. 

 

2. Amennyiben az 1. határozati pontban szereplő nyertes ajánlattevővel a szerződés bármi okból 

meghiúsul, úgy a Képviselő-testület Abony Város közvilágításának üzemeltetésére, karbantartására 

2014. január 01. – 2014. december 31. közötti időtartamra az EH-SZER Energetikai és távközlési 

Hálózatépítő és Szerelő Kft. társaságot bízza meg 342.000,- Ft+áfa/hó díjért, melynek fedezete az 1. 

pontban meghatározottak szerint biztosítja.  

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az Abony Város 2014. évi költségvetési rendelet 

tervezetében az 1. pont szerinti kötelezettségvállalást tervezze meg. 
 

Határidő: 2014.03.30. 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 

A végrehajtásban közreműködik: 

Gazdasági Osztály 

 

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

polgármestert a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Határidő:  2013. október 15. 

Felelős:      Romhányiné dr. Balogh Edit 

Végrehajtásban közreműködik: 
                   Településfejlesztési Osztály 

        Gazdasági Osztály 

 

A határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor János aljegyző 
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 Valamennyi osztályvezető 

 Árajánlatot adó vállalkozások 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

13/ Napirendi pont tárgya: Kötbérből származó bevétel felhasználása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: 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 a határozati javaslat elfogadásáról.  

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

278/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a kötbérből származó bevétel felhasználásáról  
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

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

 

1. Abony Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kötbérből származó bevétel 

 felhasználását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

 

KG. Holding Kft. 

24 órás élőőrzés 2013. július 15-től 

2013. augusztus 12.  503.834,- Ft 

Ferrobau - Abony Bt. 

Hátsó udvari kerítés  336.017,- Ft  

Horizont 95 Kft. 

Tűzoltó készülék 119.291,- Ft 

BET-Kő Ker. Kft. 

Parkolónál betonkerítés 487.050,- Ft  

VYKCSÓ-SEC Kft. 

takarító eszközök  1.278.433,- Ft 

Közmunka programban résztvevők 

készítették el, így csak anyagdíj merült 

fel 

kerékpártároló anyagdíj 127.840,- Ft 

Szabó Tivadar ev. 

hangtechnikai eszközök 1.100.000,- Ft 

Közlekedési táblák biztosítása 

(maradvány)  47.535,-Ft 

Összesen 4.000.000- Ft 

 

A határozatról értesül:  
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
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Parti Mihály  alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

Kelemen Tibor János aljegyző 

Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 

- - - 

 

14/ Napirendi pont tárgya: Balatonszárszói ifjúsági tábor hasznosítása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: 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 a határozati javaslat elfogadásáról.  

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

279/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a balatonszárszói ifjúsági tábor hasznosításáról 

 

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 alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az IRMÁK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősség Társaság (székhely: 2730 Albertirsa, Köztársaság u. 115.; cégjegyzékszám: 13-09-

129053) által, a „Balatonszárszói táborüzemeltetési pályázat” megnevezésű pályázati felhívásra 

benyújtott pályázatát érvényesnek nyilvánítja. 
 

2) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Balatonszárszói táborüzemeltetési pályázat” 

megnevezésű pályázatot eredményesnek nyilvánítja, és a pályázat nyerteseként az IRMÁK 

Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősség Társaságot (székhely: 2730 Albertirsa, 

Köztársaság u. 115.; cégjegyzékszám: 13-09-129053) jelöli meg. 

 

3) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a társtulajdonos 

önkormányzatok 2) ponttal azonos döntése esetén a nyertes pályázóval a pályázati dokumentációban 

szereplő üzemeltetési szerződést Abony Város Önkormányzatának nevében írja alá. 

 

4) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Abony Város Polgármesteri Hivatalát a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Településfejlesztési Osztály 

Értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 
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Kelemen Tibor János aljegyző 

Valamennyi osztályvezető 

Valamennyi tulajdonostárs önkormányzat 

 

- - - 

 

15/ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a pályázatok alakulásáról 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: 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 a határozati javaslat elfogadásáról.  

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

280/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztató a pályázatok alakulásáról 

 

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 Képviselő-testülete az elnyert pályázatok alakulásáról szóló 

tájékoztatót megismerte. 

 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor János aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 

- - - 

 

16/ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a 2013. évi garanciális bejárásokról és az utak 

állapotáról 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: 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 a határozati javaslat elfogadásáról.  

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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281/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztató a 2013. évi garanciális bejárásokról és az utak állapotáról 

 

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 2013. évi garanciális bejárásokról és az utak 

állapotáról szóló tájékoztatót megismerte. 

 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor János aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 

- - - 

 

17/ Napirendi pont tárgya: Lejárt határidejű határozatok 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: 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 a határozati javaslat elfogadásáról.  

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

282/2013. (X.31.) 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: 

 

 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 

 

 Z-54/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Abony 1283. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában beérkezett kérelem elbírálásról 

 

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

az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására történő pályázat kiírásáról 

 

 Z-152/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
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Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt 

keretén belül „Információs oszlopok, székrendszer pozíciójának változtatását biztosító berendezés 

beszerzése" közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 

 Z-154/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Z-147/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása az Abony Város 

Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén 

belül„Informatikai-, és egyéb eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapításáról 

 

 Z-177/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzata részére a 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” közbeszerzési eljárás ismételt lefolytatásáról 

 

 Z-178/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. azonosító számú projekt 

keretén belül a „Közösségi Ház - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és Zeneiskola 

 eszköz beszerzése” közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 

 Z-179/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. azonosító számú projekt 

keretén belül a „Közösségi Ház - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és Zeneiskola 

 eszköz beszerzése” közbeszerzési eljárás ismételt lefolytatásáról 

 

 Z-180/2013. (VII. 16.) számú Képviselő testületi határozat  

Részvétel csoportos önkormányzati villamos energia közbeszerzési eljáráson 

1-3. pont 

 

 Z-181 /2013. (VII. 16.) számú Képviselő testületi határozat  

Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lebonyolításához az Abony Város 

szennyvíztisztító telepének korszerűsítése tárgyú projekthez kapcsolódóan a projektmenedzser és a 

mérnöki feladatok ellátására meghívandó cégek megjelölése 

 

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

A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2013-2018 elfogadásáról 

2-3. pont 

 

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

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

cég megbízásáról 

 

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

Abony Város Önkormányzat társulási megállapodásának felülvizsgálatáról  

 

 Z-196/2013. (VIII.1.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzata részére a 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 felújítása” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 

 Z-197/2013. (VIII.1.) sz. Képviselő-testületi határozat 
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Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. azonosító számú projekt 

keretén belül a „Közösségi Ház - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és Zeneiskola 

eszköz beszerzése”-re ajánlattételi felhívás elfogadásáról 

 

 Z-198/2013. (VIII.1.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt keretén belül az Abony Város 

szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című pályázat megvalósításával kapcsolatos „FIDIC 

mérnöki feladatok teljes körű ellátására” ajánlattételi felhívás elfogadásáról 

 

 Z-199/2013. (VIII.1.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt keretén belül az Abony Város 

szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című pályázat megvalósításával kapcsolatos 

„Projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátására ajánlattételi felhívás elfogadásáról 

 

 204/2013. (VIII.1.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosításáról 

 

 205/2013. (VIII.1.) sz. Képviselő-testületi határozat 

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

településközpont fejlesztése” című pályázat realizálódott megtakarításának terhére az 

Akcióterületi Terven belüli belterületi utak felújításához kapcsolódóan műszaki ellenőrzésre cég 

megbízásáról 

 

 208/2013. (VIII.1.) sz. Képviselő-testületi határozat 

referencia munkaként készítendő szilárd burkolattal ellátandó utakra tett ajánlatok 

megtárgyalásáról 

 

 Z-212/2013. (VIII.29.) 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 Abony Város Közösségi Háza –Komplex kulturális, 

oktatási, művészeti központ pince gépészet megvalósítása” tárgyában kiírt közbeszerzési 

ajánlattételi felhívás elfogadásáról 

 

 Z-214/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzata részére a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt 

keretén belül az Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című pályázat 

megvalósításával kapcsolatos „FIDIC mérnöki feladatok teljes körű ellátása” közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapításáról 

 

 Z-215/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzata részére a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt 

keretén belül az Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című pályázat 

megvalósításával kapcsolatos „Projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátása” közbeszerzési 

eljárás eredményének megállapításáról 

 

 Z-219/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Önkormányzat 2012. december 31-én fennálló adósságából az átvállalást követően fennmaradt 

adósságállománya állam általi átvállalásából fakadó döntések meghozataláról (OTP Bank Nyrt.) 

 

 Z-220/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Önkormányzat 2012. december 31-én fennálló adósságából az átvállalást követően fennmaradt 

adósságállománya állam általi átvállalásából fakadó döntések meghozataláról (fedezet biztosítása) 
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 225/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ABOKOM Nonprofit Kft. Alapítói Okiratának a céget érintő személyi döntésekből fakadó 

módosításáról  

 

 227/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ABOKOM Nonprofit Kft többletfinanszírozási igényének elbírálásáról szóló 185/2013. (VII. 16.) 

képviselő-testületi határozat módosításáról 

 

 228/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Kézilabda Klub kérelmének elbírálásáról 

 

 Z-242/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzata részére a 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” tervezési és kivitelezési munkáinak ellátása közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapításáról 

 

 Z-245/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 Az Abony, Kossuth tér 4. I/3. szám alatti 54 m² alapterületű önkormányzati bérlakás 

önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról 

 

 Z-249/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Veres Károly átmeneti segély elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról 

A Képviselő-testület által jóváhagyott döntésről az ügyfelet értesítettük. 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélküli hosszabbítását rendeli el 

az alábbi határozat végrehajtására: 

 

 231/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Piac-vásárcsarnok működési rendjének jóváhagyásáról 

 

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

végrehajtására: 

 

 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 2-3. pontja 

Határidő: 2013. december 31.  

 

 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  

Határidő: 2014. március 31-ig.  

 

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

a nyári gyermekétkeztetés biztosításáról 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 165/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
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az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások bérleti díj hátralékának ledolgozási lehetőségére 

vonatkozó koncepció kidolgozásáról szóló jelentésről 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 166/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

felszabaduló ingatlanok jövőbeni hasznosítására 

Határidő: 2013. október 31. 

 

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

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

funkcióváltásáról 

 Határidő: 2013. december 31. 

. 

 Z-200/2013. (VIII.1.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Balatonszárszó 955/1 hrsz alatti ingatlanból történő tulajdonrész vásárlás megtárgyalásáról  
Határidő: 2013. október 31. 

 

 Z-202/2013. (VIII.1.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Z-201/2013. (VIII.1.) sz. Képviselő-testületi határozat végrehajtásához szakértői támogatás 

igénybevételéről 

Határidő: az eljárás lezárulta. 

 

 207/2013. (VIII.1.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 kötbérből származó bevétel felhasználásának javaslatáról 

Határidő: 2013. november 30. 

 

 Z-216/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálásáról 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

 

 Z-217/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ABOKOM Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztásáról 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

 

 Z-218/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ABOKOM Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának kijelöléséről 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

 

 Z-224/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az NFÜ KFF NFÜ/13/C/08-59/ 2013 számú döntésével kapcsolatos jogorvoslati lehetőség 

igénybevételéről 

Határidő: 2013. november 30. 

 

 232/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abony 4989/1 hrsz. ingatlan (Imre utcai sportpálya) hasznosításra vonatkozó pályázat kiírásáról 

Határidő: 2013. október 31. 

 

 233/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az önkormányzat tulajdonát képező Abony, Vak Bottyán út 13. szám alatti 55 m² alapterületű 

bérlakás nem szociális jogcímen történő bérbeadására 

Határidő: 2013. október 31. 

 

 234/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
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a Kistérségi startmunka mintaprogramban való részvételről 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 Z-243/2013. (IX.26.) 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 „a Piaccsarnok fedett-nyitott területének mechanikai 

védelmét biztosító, motoros rácsos-kapu rendszer kialakítása” tárgyában kiírt közbeszerzési 

ajánlattételi felhívás elfogadásáról 

Határidő: 2013. november 30. 

 

 Z-244/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely igazgatói állására (magasabb 

vezető) beérkezett pályázatok elbírálásáról 

Határidő: 2013. december 30.  

 

 Z-246/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Huszka Tímea kátyúkár megtérítése iránti kérelmének elbírálására 

Határidő: 2018. október 31. 

 

 Z-247/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

dr. Megyeri Tibor Sándor kátyúkár megtérítése iránti kérelmének elbírálására 

Határidő: 2018. október 31. 

 

 Z-248/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Pechinger Csaba kátyúkár megtérítése iránti kérelmének elbírálására 

Határidő: 2018. október 31. 

 

 252/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. tevékenységéről 

Határidő: 2014. december 31. 

 

 256/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kultúra Háza működésének megkezdéséhez szükséges döntések meghozataláról 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 260/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Pályázat benyújtása a Györe Pál díszpolgár emlékére állítandó szoborra 

Határidő: 2013. december 31. 

 

- - - 

 

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

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Mivel több napirend és hozzászólás 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 

 


