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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i nyílt üléséről. 

 

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

Zsolt, Fekete Tibor, Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, Kocsiné Tóth Valéria,  Kovács László, Dr. 

Magyar Gábor Sándor, Murvainé Kovács Rita képviselők 

 

Képviselő-testület tagjai: 10 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, Fiala Károly Településfejlesztési osztályvezető, Mádi Csaba Mikro-Voks 

kezelő, Bevíz Barbara jegyzőkönyvvezető, dr. Tömböl Klára Loretta  Titkársági ügyintéző 

 

Meghívottként jelen volt: Gáspár Csaba Abokom Nonprofit ügyvezető igazgató, Jánosi László az 

Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója, Dömök Sándor a Leader Kft. ügyvezetője, Farkas 

Zsolt főépítész, Dr. Ottlakán Orsolya fogszakorvos, Kis Gábor  

 

Állampolgári megjelenés: 2 fő 

 

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

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

(VI.29.) számú rendelet értelmében került összehívásra. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 

fővel határozatképes. 

 

Ismertette a Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait. 

 

Napirendi pont előtti hozzászólások: 

 

Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy a Szociális bizottságnak van egy módosító javaslata a díszpolgár 

újratárgyalásával kapcsolatban. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Köszöni a szót, elmondta, hogy ő is ezt szerette volna kérni. 

 

Dr. Balogh Pál: Elmondta, hogy először a rendeletet kell módosítani ki kell hirdetni percre pontosan és 

utána zárt ülés keretében a díjak megítélése. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy akkor ismételten kerüljön szavazás a díszpolgári cím 

adományozására. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, hogy igen mert nem tudott részt venni az ülésen. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ezt nem tudja figyelembe venni, mert úgy gondolja, hogy ez etikátlan a 

többiekkel szemben. 

 

Habony István: Elmondta, hogy nem javasolja, hogy újra és újra tárgyaljuk a napirendi pontokat. Aki 

nem volt itt viselje a sorsát. 
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Dr. Balogh Pál: Elmondta, hogy a Képviselő-testület tavaly novemberben hozott egy határozatot, hogy 

a jövőben egyetlen egy díszpolgári címet kíván adományozni évente, ennek a rendelet átvezetése 

elmaradt. Ezért amikor itt felmerült a módosítási javaslat a posztumusz adományozással kapcsolatosan 

akkor a két javaslat együttesen terjesztjük a testület elé. 

 

Dr. Magyar Gábor: Kéri a Jegyző urat, hogy legközelebb a határozati javaslatok kerüljenek bele a 

napirendek közé.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Szeretné vissza utasítani azt, hogy etikátlan az, hogy nem vesz részt az 

üléseken. Meg kell nézni a jelenléti ívet. 

 

Dr. Magyar Gábor: Javasolta, hogy a tájékoztató a gyermekétkeztetés című napirendi pont kerüljön az 

ülés elejére. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy nem javasolja, mert egy tájékoztatóban nem születik 

érdemi döntés. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a nyílt ülés 22. napirendi pontja „Az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 

fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013.(XI.8.) VM 

rendelet alapján támogatás igénybenyújtása” című napirendi pont kerüljön levételre. 

 

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

 

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

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

 

283/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság 

számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes 

feltételeiről szóló 103/2013.(XI.8.)VM rendelet alapján támogatás igénybenyújtása / című 

napirendi pont levétele 

 

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

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

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

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

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 

103/2013.(XI.8.)VM rendelet alapján támogatás igénybenyújtása” című napirendi pontot a Képviselő-

testület leveszi. 

 

        - - - 

 

Javasolta a nyílt ülés után a meghívóban szereplő „Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

„Abony Város Díszpolgára” cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 22/1995. (XI.07.) 

számú rendeletének módosítása” című napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülésen újra tárgyalja. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont felvételéről.  
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

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

 

284/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének „Díszpolgár és posztumusz-díszpolgári cím 

adományozásáról” című napirendi pont zárt ülésen való újra tárgyalása 

 

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

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

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

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

Önkormányzat Képviselő-testületének „Díszpolgár és posztumusz-díszpolgári cím adományozásáról 

” című napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülésen újra tárgyalja. 

 

      - - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy az iskolai étkeztetésről szóló tájékoztatót előbb 

tárgyaljuk-e? Erre érkezett javaslat. 

 

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

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 igen és 5 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 

napirendi pont előre hozatalát nem fog 

 

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

 

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

napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Napirend:          Előterjesztő: 

 

Zárt ülés  

 

1. „Abony Közművelődéséért díj” adományozására  Romhányiné dr. Balogh Edit 

        Polgármester 

 

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

önkormányzati érdekből történő bérbeadása   Polgármester 

 

 

 

3. Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Kiállítóhely igazgatói állására (magasabb vezető)   Polgármester 

beérkezett pályázatok elbírálása 

 

4. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások állapotáról és  Romhányiné dr. Balogh Edit 

díjfizetéseinek teljesítése     Polgármester 

 

5. Az Arany János Tehetséggondozó Programban való  Romhányiné dr. Balogh Edit 
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részvétel támogatásáról     Polgármester    

 

Nyílt Ülés 

 

1.   A II. számú vegyes fogorvosi körzetre vonatkozó   Romhányiné dr. Balogh Edit 

megállapodás módosítása     Polgármester    

 

2. Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. október és   Jánosi László 

november hónapokban végzett tevékenységéről  Abonyi Városfejlesztő Kft.  

        ügyvezető igazgatója 

 

3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  Romhányiné dr. Balogh Edit 

begyűjtéséért fizetendő közszolgáltatási díj megállapítását  Polgármester 

megalapozó díjkalkulációról 

 

4. Az Abonyi KID Football Clubbal kötendő használati  Romhányiné dr. Balogh Edit 

megállapodás jóváhagyása     Polgármester 

 

5. Főépítészi feladatok ellátására kötött megállapodás  Romhányiné dr. Balogh Edit 

módosítása                  Polgármester 

 

6. Abony Város Településrendezési terveinek az M4-M8  Farkas Zsolt 

gyorsforgalmi utak elválási csomópont kapcsolódó  Főépítész 

építményei (a 1308 jelű kiviteli tervben ÜF1 és ÜF2  

üzemi fordulók) és a Pintér és társa Kft. Ceglédi úti  

telephelyének fejlesztése kapcsán a Gip-2  

szabályozási övezeti határok módosítására településfejlesztési  

döntés meghozatalára 

 

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

„Abony Város Díszpolgára” cím alapításáról és   Jegyző 

adományozásának rendjéről szóló 22/1995. (XI.07.) számú  

rendeletének módosítása 

 

8. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az              Dr. Balogh Pál 

Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási   Jegyző 

intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért kérhető térítési  

díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló  

20/2010. (II.17.) számú rendeletének hatályon kívül helyezése 

 

 

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

a helyi képviselők, bizottsági tagok, bizottsági      Jegyző 

elnökök, tanácsnok, tiszteletdíjáról és költségtérítéséről  

szóló 45/1994. /XII. 29./ számú rendeletének módosítására   

 

10. A választási kampányidőszakban elhelyezett hirdetményekről   Dr. Balogh Pál 

szóló önkormányzati rendeletének megalkotására (I. forduló)    Jegyző 
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11. Abony Város Önkormányzat magánszemélyek kommunális  Romhányiné dr. Balogh Edit 

adójáról szóló 21/1999. (XII.29.) számú rendeletének   Polgármester 

módosítása 

 

12. Abony Város Önkormányzat építményadójáról szóló   Romhányiné dr. Balogh Edit 

20/1998. (XII.19.) sz. rendeletének módosítása   Polgármester 

 

13. Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló  Romhányiné dr. Balogh Edit 

22/1997. (XII.09.) számú rendeletének módosítása   Polgármester 

 

 

14. Abony Város Önkormányzat talajterhelési díj helyi   Romhányiné dr. Balogh Edit 

szabályairól szóló 30/2004. (XI.30.) számú rendeletének   Polgármester 

megalkotása 

 

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

vásár és piactartás rendjéről szóló 16/2001. (XII. 6.)   Polgármester 

számú önkormányzati rendeletben meghatározott díjtételek  

felülvizsgálatáról 

 

16. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az  Dr. Balogh Pál 

önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről,   Jegyző 

valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV.26.) számú  

önkormányzati rendeletének módosítása 

 

17. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a  Dr. Balogh Pál 

házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és   Jegyző 

egyéb családi események szolgáltatási díjairól szóló 

8/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosítása 

 

18. Költségvetéssel kapcsolatos díjak megállapítására   Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

19. Víziközművel kapcsolatos döntések meghozataláról   Romhányiné dr. Balogh Edit 

(vagyonleltár elkészítésére cég megbízása, 2014. évi   Polgármester 

víziközművek bérleti-üzemeltetési díja) 

 

20. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz   Dr. Balogh Pál 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet  Jegyző 

 megalkotása 

 

21. Az Abony, Vasút u. 118. sz. 4136 hrsz.-ú önkormányzati   Romhányiné dr. Balogh Edit 

tulajdonban lévő ingatlan tantermi helyiségeinek bérbeadására Polgármester 

 

22. Abony Város Önkormányzata tulajdonát képező egyes   Romhányiné dr. Balogh Edit 

ingatlanok hasznosításáról szóló Z-300/2012. (X.25.) sz.   Polgármester 

Képviselő-testületi határozat módosítása 
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23. Önkormányzatiság útjai egy változó világban című   Dr. Balogh Pál 

ÁROP-3.A.2-2013-0007 számú projekttel kapcsolatos   Jegyző 

döntések meghozatala 

 

24. Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése  Dr. Balogh Pál 

című KMOP-4.7.1.-13 kódszámú pályázaton való részvételre Jegyző 

 

 

25. Az Abonyi Városfejlesztő Kft. megbízása, a 2014-2020   Romhányiné dr. Balogh Edit 

programozási időszakra vonatkozó energetikai pályázatok   Polgármester 

előkészítési tevékenységének ellátására 

 

26. Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi   Dr. Balogh Pál  

Kiállítóhely Alapító Okiratának módosítása    Jegyző 

 

27. Abony Város Önkormányzat 2014. évi Belsőellenőrzési   Dr. Balogh Pál 

Tervének jóváhagyására      Jegyző 

 

28. Szolnok-Abony-Szajol- Rákóczifalva Települési Szilárd   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati   Polgármester 

Társulás 2013. november 21-i ülésére a  

Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd  

hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati  

Társulása Társulási Megállapodás módosítására  

 
29. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete    Romhányiné dr. Balogh Edit 

2014. évi munkatervének elfogadására     Polgármester 

 

30. Energia tanúsítvány elkészítéséhez kapcsolódó általános  Romhányiné dr. Balogh Edit 

feladatok ellátására cég megbízása     Polgármester 

 

31. Önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes  Dr. Egedy Zsolt 

önkormányzati rendeletek módosítása    Szociális és Egészségügyi 

         Bizottság Elnöke 

 

32. *Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló   Romhányiné dr. Balogh Edit 

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

 

33. Javaslat a bérmaradvány felhasználásának engedélyezésére Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

34. Tájékoztató a Bihari János Zeneiskola Alapfokú Művészeti  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Iskola teremhiány problémájának megoldásáról   Polgármester 

 

35. Tájékoztató az iskolai gyermekétkeztetés problémájáról  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 
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36. Lejárt határidejű határozatok     Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

 

 

Zárt Ülés 

 

1. Díszpolgár és posztumusz-díszpolgári cím adományozása  Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

 

 

                - - - 

 

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

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 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.  

 

- - - 

 

1. / Napirendi pont tárgya: A II. számú vegyes fogorvosi körzetre vonatkozó megállapodás  

                módosítása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A 2010. március 12. napján kelt megállapodással a képviselő-testület 

2010. május 1. napjától az 53/2010. (III.08.) sz. határozatával a CED-DENT Kft. – t (Cegléd, Szél út 

16.), az ellátásban személyesen közreműködő fogorvosként Dr. Szabó Leventét ( Cegléd, Teleki út 6.) 

bízta meg a II. sz. vegyes fogorvosi körzetben a fogorvosi feladatok ellátásával. Dr. Szabó Levente 

2013. október 31. napján tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy a praxisban nyújtott szolgáltatást 

2013. november 01-i hatállyal megszünteti, lemondott a praxis működtetési jogáról Abony Város 

Önkormányzat javára. (előterjesztés 1. sz.melléklete). Ezzel párhuzamosan a CED-DENT Kft. 

tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy a  folyamatos fogorvosi ellátást helyettesítéssel biztosítja. ( 

előterjesztés 2. sz. melléklete). 2013. november 04-én Dr. Ottlakán Orsolya fogszakorvos kérelmet 

nyújtott be, melyben kéri a Képviselő-testületet arra, hogy járuljon hozzá a praxisjog számára történő 

átvételéhez. A fogorvosi ellátás továbbra is  a CED-DENT Kft. biztosítaná, Dr. Ottlakán Orsolya 

közreműködésével. Dr. Ottlakán Orsolya diplomáját 2012.júliusában szerezte cum laude minősítéssel, 

jelenleg szájsebész rezidens. A Magyar Orvosi Kamara az I/180-2/75130/2012.számú határozatában a 

doktornőt a tagjai sorába felvette. Az egészségügyi engedélyezési és közigazgatási hivatal a M/ 75130 

számon a fogorvosok működési nyilvántartásába felvette. 

 

Habony István: Kérdezte, hogy jön-e a testületi ülésre a Doktornő? Azt gondolja, ha valakinek fontos 

ez a munka, akkor itt kellene lenni.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról.  

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

290/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a II. számú vegyes fogorvosi körzetre vonatkozó szerződés módosításáról 

 

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

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben 4.pontja alapján, figyelemmel a  egészségügyről szóló  az 

1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésének b) pontjában,   a az önálló orvosi tevékenységről szóló 

2000. évi II. törvény és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Képviselő-testület Dr. Szabó Levente a II. számú vegyes fogorvosi körzet működtetéséről 

szóló lemondását és a feladat ellátás megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatát 2013. november 

01-i hatállyal tudomásul veszi. 

 

2.) A képviselő-testület a CED - DENT KFT.-vel (székhelye: 2700 Cegléd, Szél út 16., 

cégjegyzékszám 13-09-073064, adószám.:12172528-2-13)  2010. március 12. napján kelt 

megállapodás 6. pontját 2013. december 01. napjától módosítja,  a II. számú területi ellátási 

kötezettséggel működő vegyes fogorvosi körzet működtetésével és az ellátásban személyesen 

közreműködő fogszakorvosként Dr. Ottlakán Orsolyát ( Gyula, Kőrös út 11/b.) jelöli ki. 

 

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert fenti döntésből eredő megállapodás módosítás 

aláírásra és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Szociális Ügyek  Osztálya 

 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. Dr. Balogh Pál jegyző 

4. Kelemen Tibor aljegyző 

5. Dr. Szabó Levente Cegléd, Teleki út 6. 3/11. 

6. Dr. Ottlakán Orsolya Gyula, Kőrös út 11/b. 

7. CED-DENT Kft. Cegléd, Szabadság tér 2. 

8. ÁNTSZ Regionális Intézete Cegléd, Kossuth tér 1. 

9. ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete Budapest Váci út 174. 
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2. / Napirendi pont tárgya: Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. október és november  

                hónapokban végzett tevékenységéről 

 

Jánosi László: Az alábbi beszámoló célja, hogy Abony Város Önkormányzata, mint az Abonyi 

Városfejlesztő Kft. tulajdonosa megismerje, az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. október és november 

hónapokban végzett tevékenységét. Az Abonyi Városfejlesztő Kft. a „Lehetőségeink Fő Tere – Abony 

Város integrált településközpont fejlesztése” KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosítószámú projekt 

menedzsmenti feladatainak ellátása során folyamatos beszámolási, kapcsolattartási és monitoring 

tevékenységet végez. Végrehajtja továbbá azokat a feladatokat, és biztosítja azokat a szolgáltatásokat, 

amelyek az integrált településközpont fejlesztés megvalósításához szükségesek és Abony Város 

Önkormányzata, mint tulajdonos a hatáskörébe rendel. 1. sz. melléklet Szakmai beszámoló, az Abonyi 

Városfejlesztő Kft. 2013. október és november hónapokban végzett tevékenységéről. 

 

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 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

291/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. III. október és november hónapokban végzett tevékenységéről 

szóló szakmai beszámoló elfogadásáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

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

 

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

október és november hónapokban végzett tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, és 

elfogadja. 

 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

 

 

       - - - 
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3. / Napirendi pont tárgya: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz   

     begyűjtéséért fizetendő közszolgáltatási díj megállapítását  

     megalapozó díjkalkulációról 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat majd átadta a szót Jegyző 

úrnak. 

 

Dr. Balogh Pál: Annyira utalna, hogy az Abokom úgy készítette el a kalkulációját azzal a rendelet 

alkotással összhangban, amiben 2 tényezős díjat javasol megállapítani a jogszabálynak megfelelően az 

alapdíj vonatkozásában az Abokom továbbra is a saját álláspontjához ragaszkodik és a kalkulációját is 

ennek megfelelően készítette el. AZ alapdíj vonatkozásában felhasználók közötti egyenletesen legyen 

felosztva az alapdíj összege ez 123 ezer forint. Az éves alapdíj összege 691 Ft + Áfa.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ez a szennyvízhálózattal nem rendelkező ingatlanokra vonatkozik. 

 

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 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

292/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséért fizetendő közszolgáltatási díj 

megállapítását megalapozó díjkalkulációról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

44/D. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület Abokom Nonprofit Kft. által készített, és a jegyző által előterjesztett – jelen 

határozat mellékletét képező - díjkalkulációt jóváhagyja és azt a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtéséért fizetendő közszolgáltatási díjat meghatározó önkormányzati rendeletalkotás 

alapjául elfogadja. 
 

A határozatról értesül:  
   Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

   dr. Balogh Pál jegyző 

   Kelemen Tibor aljegyző 

   Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

   Abokom Nonprofit Kft. 

 

           - - - 
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4. / Napirendi pont tárgya: Az Abonyi KID Football Clubbal kötendő használati        

     megállapodás jóváhagyása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a kiküldött 

megállapodást 3 helyen kell módosítani a 10-es pontba a Generál Kontakt Bt. teljes neve kerüljön 

kiírásra. A 27-es pontban a B variáció került elfogadásra. A 20-as pontba a pályázati lehetőség formai 

vagy tartalmi okból történő elutasítást, mint felmondási ok kerüljön törlésre. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, hogy kicsit sérelmezi, hogy az oktatási bizottság nem tárgyalta a 

napirendet. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Nem érti a 24-es pontba a problémát, mert véleménye szerint egyértelmű a dolog.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Jogos a kérdés vagy feltételezés erre a költségvetésnél vissza kell térni. 

De most egyenlőre a napirendi pontról szavazzunk. 

 

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 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

293/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Abonyi KID Footbal Clubbal kötendő használati megállapodás jóváhagyásáról 

 

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

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

1. Képviselő-testület a az Abonyi KID FC-vel kötendő használati megállapodást megismert, azt 

elfogadja   

 

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

mellékletét képező használati megállapodás aláírására.  

 

 Határidő: 2013. december 31. 

 Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 A végrehajtásban közreműködik:  

  Településfejlesztési Osztály 

 

3. A Képviselő-testület felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jelen kötelezettségvállalás 

fedezetét a 2014.-2018. évi költségvetési rendelet tervezetében tervezze meg. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 
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A végrehajtásban közreműködik:  

  Gazdasági Osztály 

Értesül:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor János aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Településfejlesztési Osztály 

 Abony KID Football Club   

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

                 - - - 

 

5. / Napirendi pont tárgya: Főépítészi feladatok ellátására kötött megállapodás módosítása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte Farkas Zsolt főépítész. A Képviselő-testület 2011. 

áprilisában megállapodást kötött a Fabula CAD Service Bt.(képviseli: Farkas Zsolt) Budapest, Olga utca 

36. sz. alatti céggel Abony városban a főépítészi feladatok ellátására. A képviselő-testület 2013. évben 

két olyan rendeletet alkotott (településképi véleményezési eljárásról, a településképi bejelentési 

eljárásról ) melyek a főépítészre többletfeladatot rónak. Az eredeti megállapodás az előterjesztés 

mellékletét képezi. Fentiek alapján a megállapodás 1. pontja az alábbiakkal egészül ki: a településképi 

véleményezési eljárásról szóló 8/2013. (IV. 3.) önkormányzati rendelet alapján településképi 

véleményezési eljárást folytat le és kiadmányozásra előkészíti a polgármester településképi véleményét. 

A településképi bejelentési eljárásról szóló 12/2013. (IV. 29.) ÖR. sz. rendelet alapján településképi 

bejelentési eljárást és településképi kötelezési eljárást folytat le és kiadmányozásra előkészíti a 

polgármesternek a településképi bejelentéssel és kötelezéssel kapcsolatos döntését. A megállapodás 2. 

pontja az alábbi 2.3. ponttal egészül ki: 2.3. A 2.1 pont szerinti alapdíjon túl a megbízott jogerősen 

lezárult településképi véleményezési eljárásonként bruttó 5.000.-Ft, jogerősen lezárult településképi 

bejelentési és kötelezési eljárásonként bruttó 2.500.-Ft díjazásra jogosult. A díjazás kifizetésére 

megbízott által a 2.2 pontban meghatározottak szerint számla ellenében kerülhet sor, melynek feltétele, a 

polgármester által történt teljesítés igazolása, mely iktatószám és a jogerőre emelkedés napja szerint 

tartalmazza a lefolytatott eljárásokat. A teljesítés igazolására tárgyhót követő hó 10-ig, utólag kerül sor. 

A módosításra 2013. december 01. napjától kerül sor. A szerződésmódosításból fakadó 

többletkiadásokra a településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013. (IV. 3.) önkormányzati rendelet 

5. § (3) bekezdése és a településképi bejelentési eljárásról szóló 12/2013. (IV. 29.) ÖR. sz. rendelet 5.§ 

(3) bekezdése nyújt fedezetet. A megállapodás további részei nem változnak. 

 

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 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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294/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Főépítészi feladatok ellátására kötött megállapodás módosításáról 

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

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1.pontja   alapján,  figyelemmel a főépítészi tevékenységről szóló 

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 

évi LXXVIII törvény 6/A. 3. §-ban foglaltakra azb alábbi határozatot hozza: 

1.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 2013. december 01. 

napjától a  Fabula CAD Service Bt.-vel (képviseli: Farkas Zsolt Budapest, Olga utca 36. sz.) 

2011. április 29. napján kötött megállapodás az alábbiak szerint módosításra kerüljön: 

  

 1.1 A megállapodás 1. pontja az alábbiakkal egészül ki: 

 

- a településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013. (IV. 3.) önkormányzati rendelet alapján 

településképi véleményezési eljárást folytat le és kiadmányozásra előkészíti a polgármester 

településképi véleményét. 

- a településképi bejelentési eljárásról szóló 12/2013. (IV. 29.) ÖR. sz. rendelet alapján 

településképi bejelentési eljárást és településképi kötelezési eljárást folytat le és    

kiadmányozásra előkészíti a polgármesternek a településképi bejelentéssel és kötelezéssel 

kapcsolatos döntését. 

 

1.2 A megállapodás 2. pontja az alábbi 2.3. ponttal egészül ki: 

 

- 2.3. A 2.1 pont szerinti alapdíjon túl a megbízott településképi véleményezési eljárásonként 

bruttó 5.000.-Ft,  jogerősen lezárt településképi bejelentési és kötelezési eljárásonként bruttó 

2.500.-Ft díjazásra jogosult. 

 

- A díjazás kifizetésére megbízott által a 2.2 pontban meghatározottak szerint számla ellenében 

kerülhet sor, melynek feltétele, a polgármester által történt teljesítés igazolása, mely iktatószám 

és a jogerőre emelkedés napja szerint tartalmazza a lefolytatott eljárásokat. 

A teljesítés igazolására tárgyhót követő hó 10-ig, utólag kerül sor. 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő módosító 

megállapodás aláírására. 

 

 

 

Határidő: 2013. december 15. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert 

A határozat végrehajtásában közreműködik :Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

A határozatról értesül: 

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. Dr. Balogh Pál jegyző 

4. Kelemen Tibor aljegyző 

5. Valamennyi osztályvezető 

6. Titkárság 

 

       - - - 
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                6. / Napirendi pont tárgya: Abony Város Településrendezési terveinek az M4-M8  

               gyorsforgalmi utak elválási csomópont kapcsolódó    

                                                         építményei (a 1308 jelű kiviteli tervben ÜF1 és ÜF2  

                                                          üzemi fordulók) és a Pintér és társa Kft. Ceglédi úti  

                                                          telephelyének fejlesztése kapcsán a Gip-2  

                                                          szabályozási övezeti határok módosítására       

     településfejlesztési döntés meghozatalára 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat majd átadta a szót Farkas 

Zsoltnak. 

Farkas Zsolt: Abony Város 2013 áprilisában jóváhagyott Településrendezési terveiben megállapított 

eszközök és tervek elhatározásaitól eltérő igények merültek fel a két – az előterjesztés címében – 

megnevezett esetben. Az autópálya csomópont kapcsán született építési engedélyben – az érdekelt 

közútkezelő szervezetek igényeire tekintettel az elválási csomópont 4. sz főút Abony elkerülő 

szakaszának 1+600 km szelvényénél üzemi fordulók betervezését rendelte el. A vonatkozó 1308 jelű 

kiviteli tervek már az elrendelt, mellékelt tervlap részleten ábrázolt ÜF1 és ÜF2 építményeket 

betervezve készültek el, ugyanakkor a szükséges terület felhasználásuk, területeik kisajátítási eljárásához 

szükséges Abony Város Településrendezési eszközeinek vonatkozó módosítása. A Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban. NIF Zrt.) a szükséges módosítási igényt bejelentette a 

Polgármesteri Hivatalnál és elküldte az ügyhöz elkészített településrendezési tervezési szerződés 

tervezetet. A Pintér és Társa Kft. telephelye kapcsán szükséges újabb módosítás a szomszédos telek 

tulajdonosokkal a előzetesen egyeztetettől eltérően alakult területszerzési lehetőségek miatt következett 

be. A már korábban is tervezett, részben pályázati forrásokból megvalósítani kívánt telephely 

fejlesztésükhöz a mellékelt vázrajz szerinti, illetve kérelmükben felsorolt földrészletek felhasználásával 

szeretnék megvalósítani. Az korábbitól eltérő területfelasználási geometria és méret miatt Abony Város 

hatályos Szabályozási tervét módosítani kell. A szükséges módosítás megtervezésére felkérték 

Kiszelovics Ildikó településtervező egyéni vállalkozót, aki a vonatkozó tervezési szerződés-tervezetet 

szintén megküldte. A többször módosított épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésben a településfejlesztési és településrendezési feladatairól szóló 

kötelezettségei alapján, illetve a a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. §  (2) bekezdése szerint meghatározott 

eljárási rend és az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően a 

településrendezési eszközök módosításának szándékát a Képviselő-testületnek településfejlesztési, 

rendezési szándékait településfejlesztési elhatározással, képviselő-testületi határozatban kell rögzítenie. 

 

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 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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295/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Településrendezési terveinek az M4-M8 gyorsforgalmi utak elválási csomópont 

kapcsolódó építményei (a 1308 jelű kiviteli tervben ÜF1 és ÜF2 üzemi fordulók) és a Pintér és 

társa Kft. Ceglédi úti telephelyének fejlesztése kapcsán a Gip-2 szabályozási övezeti határok 

módosításáról településfejlesztési döntés meghozataláról 
 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve 

a többször módosított az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

(a továbbiakban: Étv.) 6. § (1) bekezdésében a településfejlesztési és településrendezési feladatairól 

szóló kötelezettségeit, az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 92/2013. (IV. 29.) Képviselő-testületi 

határozattal, a 11/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelettel Településrendezési terveinek M4-

M8 gyorsforgalmi utak elválási csomópont kapcsolódó építményei (a 1308 jelű kiviteli tervben 

ÜF1 és ÜF2 üzemi fordulók) és a Pintér és társa Kft. Ceglédi úti telephelyének fejlesztése 

kapcsán a Gip-2 szabályozási övezeti határok módosítási igényeinek elfogadása alapján elindítja.

  

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az Étv. 30/A. § (1) bekezdése 

alapján az 1. határozati pontban megnevezett településrendezési célok megvalósításában érdekelt 

gazdasági szervezetek: a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 45.) és a 

Pintér és Társa Kft. (2740 Abony, Ceglédi út 61.), mint költségviselők – a mellékelt 

tervezetekben részletezett tartalommal – háromoldalú településrendezési tervezési szerződést 

kössenek az Önkormányzattal és a kiválasztott településtervezővel.  

 

A Képviselő-testület a kezdeményezők által becsatolt – a határozat 1. és 2. számú mellékleteit 

képező - tervezési szerződés-tervezeteket jóváhagyja azzal, hogy azokba beemelni rendeli a 

következőket: az Étv. 30/A. § (3) bekezdés b), ba) és bb) pontja értelmében a háromoldalú 

településrendezési szerződés alapján a módosítás megvalósításának előfeltételeként vagy 

következményeként esetleg bekövetkező bármilyen infrastrukturális, vagy az épített- illetve 

természeti környezet megőrzése, megóvása védelmében szükséges fejlesztés, beruházás vagy 

kármentesítés, például az érintett terület előkészítése, telekalakítása, a talaj megtisztítása 

költségeit az érintett költségviselő – a NIF Zrt., illetve a Pintér és Társa Kft. - vállalja. 

 

3. Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a jelen határozatnak 

megfelelő településrendezési eszköz módosítások háromoldalú településrendezési tervezési 

szerződéseinek aláírására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: 
 Farkas Zsolt főépítész 

 Titkárság 

Településfejlesztési Osztály 

Értesül: 
 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor János aljegyző 
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 Jegyzői Titkárság 

 Farkas Zsolt főépítész 

 Településfejlesztési Osztály 

 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

 Pintér és Társa Kft. 

 Kiszelovics Ildikó településtervező egyéni vállalkozó 

 

       - - - 

 

7. / Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének „Abony  

           Város Díszpolgára” cím alapításáról és  adományozásának  

            rendjéről szóló 22/1995. (XI.07.) számú rendeletének  

            módosítása 

 

Dr. Balogh Pál: Olyan módosítást készítettünk, amelyet mindkét kérdésben testületi döntés már 

előkészített és a Képviselő- testület kifejtette szándékát, hogy milyen tartalmú előterjesztés kerüljön elé. 

Egy naptári évben 1 díszpolgári cím legyen adományozva a másik tartalmi elem a rendelet módosítás 

során, hogy a posztumusz díj adományozásnál az elhalálozási év kerüljön kivételre a rendeletből. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Javasolja, hogy a posztumusz díszpolgári cím adományozása az előterjesztésben 

foglaltakat szerint kerüljön támogatásra. Viszont ezt az idő korlátot javasolja kivenni a rendeletből. 

 

Habony István: Egyetért Zsolt javaslatával. Azt viszont javasolja, hogy valamilyen korlátot szabjunk, 

hogy mennyit adományozhatunk. Korlátozni kell, hogy 4-et vagy 5-öt.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Maximum 3 legyen adományozható. 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy legfeljebb 1 posztomusz díj 

adományozható és rendelet  javaslat elfogadásáról.  

 

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

rendelet javaslatot elfogadta és az alábbi rendeletet hozta: 

 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

27/2013. (XI.28. ) önkormányzati rendelete 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/1995. (XI. 07.) sz. rendelete 

“Abony Város Díszpolgára” cím alapításáról és adományozásának rendjéről 

 

 

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

cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

 

1. § 
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A Rendelet  3.§ (4) bekezdése helybe a következő rendelkezés lép: 

 

„ (4) A díszpolgári cím posztumusz is adományozható. Ez esetben a díszoklevél átvételére a 

legközelebbi hozzátartozó jogosult. „ 

 

Záró rendelkezések 

 

2. § 

 

E rendelet a kihirdetését követően lép hatályba. 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésén. 

 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                                          Dr. Balogh Pál 

            polgármester                                                                              jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2013. november 28. 

  Dr. Balogh Pál 

                                                                                                                jegyző 

 

 

                                                                      - - - 

 

8. / Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az   

            Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási   

            intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért kérhető térítési  

                                           díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló  

                                           20/2010. (II.17.) számú rendeletének hatályon kívül helyezése 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

 

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

rendelet hatályon kívül helyezését elfogadta és az alábbi rendeletet hozta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

 28/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat fenntartásában 

működő nevelési-oktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért kérhető térítési díjak és 
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tandíjak megállapításának szabályairól szóló 2/2010. (II. 17.) számú rendeletének hatályon 

kívül helyezéséről 

 

 

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

cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

 

Hatályát veszti az Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben 

igénybe vett szolgáltatásokért kérhető térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól 

szóló 2/2010. (II. 17.) önkormányzati rendelet. 

 

 

2.§ 

 

 

E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésén. 

 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                                          Dr. Balogh Pál 

            polgármester                                                                              jegyző 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2013. december …. 

  Dr. Balogh Pál 

                                                                                                                jegyző 

 

 

  - - - 

 

9. / Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének     

         a helyi képviselők, bizottsági tagok, bizottsági elnökök, tanácsnok,          

                    tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 45/1994. /XII. 29./ számú      

                    rendeletének módosítására   

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

rendeletmódosítást elfogadta és a következő rendeletet hozta: 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2013. (XII. 02. ) önkormányzati rendelete 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/1994. /XII. 29./ rendelete 

a helyi képviselők, bizottsági tagok, bizottsági elnökök, tanácsnok, tiszteletdíjáról és 

költségtérítéséről 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a polgármesteri tisztség 

ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 

törvény rendelkezéseivel összhangban a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

(1)A helyi képviselők, bizottsági tagok, bizottsági elnökök, tanácsnok, tiszteletdíjáról és 

költségtérítéséről szóló 45/1994. /XII. 29./ önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)  

2.§ (1) bekezdése helybe a következő rendelkezés lép: 

 

„ (1) A helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíja a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 132. §-a szerint megállapított illetményalap mindenkori összegének és a 2,2 

szorzószám szorzata (továbbiakban: alapdíj).” 

 

(2)A Rendelet 2.§ (6) bekezdése helybe a következő rendelkezés lép: 

 

„ (6) Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, tagok, a tanácsnok tevékenységét és 

feladatkörét a Mötv., valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.” 

 

2.§ 

 

A Rendelet 3.§ (1) bekezdése helybe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A tanácsnok tiszteletdíja az alapdíjon felül, az alapdíj 50 %-a”.  

 

Záró rendelkezések 

 

3. § 

 
E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésén. 

 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                                          Dr. Balogh Pál 

            polgármester                                                                              jegyző 

 

Kihirdetve: Abony, 2013.  december …. 

  Dr. Balogh Pál 

                                                                                                                jegyző 
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 - - - 

 

 

10./ Napirendi pont tárgya: A választási kampányidőszakban elhelyezett hirdetményekről  

      szóló önkormányzati rendeletének megalkotására (I. forduló) 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Dr. Balogh Pál: Elmondta, hogy az önkormányzatunknak egy rendelete van ezzel kapcsolatban, ami 

nem áll össze a mai jogszabályokkal. A választási plakát elhelyezését tilthatja meg a környezetvédelmi 

vagy műemléki megfontolásból és a további korlát van megtilthatja bizonyos középületeken. A 

bizottságnak egy javaslata volt, hogy a falumúzeum épületén, mert ugye műemléki épület a pénzügyi 

bizottság jelezte, hogy a rendelet 4-es számú melléklete nem került kiküldésre ezt pótoltuk kiosztásra 

került és a javaslat az volt, hogy szabályozást próbáljuk meg kialakítani. Továbbra is várja a testületi és 

bizottsági  tagok javaslatait. A választási kampányidőszakban elhelyezett hirdetményekről szóló rendelet 

megalkotásával a jelenleg hatályos jogszabályok tükrében aktualizálásra kerülnek a választási kampány 

idejére szolgáló hirdetmények elhelyezéséről szóló 7/1994. (III.21.) számú önkormányzati rendeletben 

foglaltak. Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát 

elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi, 

környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja. 

 

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 határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

296/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A választási kampányidőszakban elhelyezett hirdetményekről szóló önkormányzati rendeletének 

megalkotására (I. forduló) 

 

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

évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város 

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

(VI. 29.) számú rendelet 10. § - ban foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási kampányidőszakban elhelyezett 

hirdetményekről szóló önkormányzati rendeletének megalkotására I. fordulót a műemléki kiegészítéssel 

és kéri a hivatalt ezek alapján a II. fordulóig a szükséges módosításokat elvégezni.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  
Polgármesteri Hivatal illetékes osztályai 
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A határozatról értesül:  

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

Kelemen Tibor aljegyző 

Képviselő-testület tagjai 

Valamennyi Bizottság 

 

      - - - 

 

11./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat magánszemélyek kommunális   

          adójáról szóló 21/1999. (XII.29.) számú rendeletének módosítása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

297/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/1999.(XII.29.) számú 

rendeletének módosítására 

 

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

törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évre vonatkozóan nem módosítja a 

magánszemélyek kommunális adójának mértékét. 

 

Határidő: 2013. december 31.  

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 

A határozat végrehajtásban közreműködik:   

Gazdasági Osztály 

                         

A határozatról értesül:                                       

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr Balogh Pál jegyző 

Valamennyi osztályvezető 

 

   - - - 
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12./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat építményadójáról szóló    

                 20/1998. (XII.19.) sz. rendeletének módosítása 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

298/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat építményadójáról szóló 20/1998.(XII.19) sz. rendeletének 

módosítására 

 

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

törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évre vonatkozóan nem módosítja az 

építményadó mértékét. 

 

 

Határidő: 2013. december 31.  

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 

A határozat végrehajtásban közreműködik:   

Gazdasági Osztály 

                         

A határozatról értesül:                                       

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr Balogh Pál jegyző 

Valamennyi osztályvezető 

 

     - - - 

 

13./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló    

     22/1997. (XII.09.) számú rendeletének módosítása  

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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299/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló 22/1997. (XII. 09.) számú rendeletének 

módosítására 

 

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

törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évre vonatkozóan nem módosítja a helyi 

iparűzési adójának mértékét. 

 

Határidő: 2013. december 31.  

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 

A határozat végrehajtásban közreműködik:   

Gazdasági Osztály 

                         

A határozatról értesül:                                       

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr Balogh Pál jegyző 

Valamennyi osztályvezető 

   - - - 

 

Habony István, Dr. Egedy Zsolt, Kocsiné Tóth Valéria képviselők az ülésről kimentek. 

 

14./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat talajterhelési díj helyi    

    szabályairól szóló 30/2004. (XI.30.) számú rendeletének   

               megalkotása 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

rendelet alkotást elfogadta és a következő rendeletet hozta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2013. (XII.03.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 30/2004.(XI.30.) számú rendeletének módosításáról  

 

 

1.§ 

 

(1) Hatályukat vesztik a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló, Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 30/2004.(XI.30.) számú rendeletének (továbbiakban: R)  3.§.(3)-(4) bekezdései. 

 

(2) Hatályát veszti a  R 7.§.-a . 
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2.§ 

 

 

 E rendelet a kihirdetési napját követő napon lép hatályba. 

 

 

Abony, 2013. november 28. 

 

 

  Romhányiné Dr. Balogh Edit    Dr. Balogh Pál 

  polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2013. december ... 

 

        Dr. Balogh Pál 

 jegyző 

 

 

  - - - 

 

15./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a    

     vásár és piactartás rendjéről szóló 16/2001. (XII. 6.) számú  

                önkormányzati rendeletben meghatározott díjtételek   

                felülvizsgálatáról 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Dr. Egedy Zsolt képviselő visszajött az ülésre. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

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

 

300/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vásár és piactartás rendjéről szóló 

16/2001.(XII. 6.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott díjtételek felülvizsgálatáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

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

1. Abony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vásár és piactartás rendjéről szóló 16/2001. 

(XII.6.) számú rendelet 1. és 3. számú mellékletében foglalt díjtételeket felülvizsgálta, a 

rendeletet módosítani nem kívánja. 
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2. A Képviselő-testület 2014. májusi munkaterv szerinti ülésére – az új Piac és Vásárcsarnok 

működési tapasztalatai alapján - készüljön előterjesztés az 1. pontban megjelölt díjtételek 

felülvizsgálatára. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Abokom Nonprofit Kft. 

 Településfejlesztési Osztály  

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

       Abokom Nonprofit Kft. 

 

             - - - 

 

16./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az    

     önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint  

     elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV.26.) számú önkormányzati  

     rendeletének módosítása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

rendelet módosítást elfogadta és az alábbi rendeletet hozta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2013. ( XII.03. ) önkormányzati rendelete 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások 

bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV. 26.) számú önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

 

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

Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, valamint a lakások és 

helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról rendelkező 1993. évi 

LXXVIII. törvény 3. § bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 

 

1. § 
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Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: ÖR) 12. § (3) helyébe következő lép:  

 

„(3) Nem szociális bérlakás bérbeadásánál a bérleti szerződés megkötésének feltétele, 

 a) hogy a bérlő a pályázatában vállalt egyösszegű befizetését teljesítését igazolja 

 b) hogy a bérlő a pályázatában 2 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék egyösszegű  

  befizetését teljesítését igazolja.” 

 

2. § 

 

Az ÖR 20. § helyébe következő lép:  

 

„(1) A nem szociális bérlakás bérletére kiírt pályázat esetén a pályázati kiírásnak a 8.§ (1) bekezdésében 

meghatározottakon túl tartalmaznia kell  

a lakás havi lakbérét és azt hogy a pályázónak 2 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék egyösszegű 

megfizetését továbbá minimum 1 hónapra eső lakbér egyösszegű megfizetését kell vállalnia, 

azt a felhívást, hogy a pályázatot az nyeri, aki a lakás havi lakbérének egyösszegű megfizetésére a 

legmagasabb ajánlatot teszi, 

figyelmeztetést, mely szerint a nyertes pályázó az 5 éves határozott idő eltelte után a lakást ismételten 

nem kaphatja bérbe,  

felhívást arra, hogy a pályázó tegyen nyilatkozatot jövedelmi, ingatlan-vagyoni viszonyairól, családi 

állapotáról. 

(2) A nem szociális bérlakás bérletére kiírt pályázat esetén a jelentkezési lapnak a 8.§ (2) bekezdésében 

meghatározottakon túl tartalmaznia kell a lakás lakbérének egyösszegű megfizetésére vonatkozó 

összegszerű ajánlatot, valamint az óvadék egyösszegű megfizetésére vonatkozó összegszerű ajánlatot.” 

 

3. § 

 

Az Ör az alábbi bg) alcímmel és 35/B. §-al egészül ki: 

 

„bg) Bérbeadás kivételes méltányosságra okot adó élethelyzet esetén 
 

 

35/B. § 

 

„(1) Kivételes méltánylásra okot adó élethelyzet, így különösen: természeti csapás, tűzvész, vagy más 

szerencsétlenség, speciális lakhatási körülményeket igénylő egészségügyi állapot esetén  

a) azonnali, halasztást nem tűrő helyzetben a polgármester, az okot adó élethelyzet várható 

fennállásáig, de legfeljebb 3 hónapos határozott időtartamra 

b) az a) pont alá nem sorolható esetben a Képviselő-testület, a helyzet várható fennállásáig, de 

legfeljebb egy éves határozott időtartamra 

jogosult lakásbérleti szerződést kötni. 

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti élethelyzet a lakásbérleti szerződés várható lejárati időpontján 

túl is fennáll, úgy a bérlő, a szerződés lejártát megelőzően legalább 30 nappal írásban benyújtott kérelme 

alapján a Képviselő-testület a szerződés - esetenként legfeljebb 1 éves határozott időre szóló - 

meghosszabbításáról határozhat, azzal, hogy a jelen jogcímen kötött lakásbérleti szerződés maximális 

időtartama a 30 hónapot nem haladhatja meg. 

 

4. § 

 



28 

 

Az ÖR 60/B. § egészül ki: 

 

 

„(1)  Az óvadék összegéből a bérbeadó, az esedékessé vált és meg nem fizetett bérleti díj és annak 

késedelmi kamata erejéig, valamint a szerződés megszűnésekor a rendelet 60. § (1) bekezdésében 

meghatározott bérlői kötelezettség nem teljesítése esetében közvetlenül kielégítést kereshet, 

egyébként azt a bérbeadó használni nem jogosult. 

 

(2)  Ha az óvadék összege bérleti díj tartozás fejében felhasználásra kerül, a bérlő azt köteles 30 napon 

belül az 20. § szerinti mértékre kiegészíteni. 

 

(3)  Ha a bérlő a (2) bekezdésben foglaltaknak határidőben nem tesz eleget, bérbeadó a bérleti 

szerződést az 1993. évi LXXVIII. Tv. 24. § (1) bekezdés b) pontjára hivatkozással felmondhatja. 

 

(4)  A bérleti jogviszony megszűnésekor a bérbeadó köteles a bérlővel 30 napon belül elszámolni és a 

követelését és annak járulékait meghaladó óvadék összeget a bérlőnek visszafizetni.” 

 

 

Záró rendelkezés 

 

5. § 

 

E rendelet a 2014. január 01-jén lép hatályba. 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott ülésén  

 

 

    Romhányiné dr. Balogh Edit    dr. Balogh Pál 

                           polgármester                                                                  jegyző 

 

  

Kihirdetve: Abony, 2013. december …. 

 

      dr. Balogh Pál 

  jegyző  

 

 

            - - - 

 

17./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a   

    házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi 

    események szolgáltatási díjairól szóló8/2011. (II.17.)   

    önkormányzati rendeletének módosítása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kocsiné Tóth Valéria képviselő visszajött az ülésre. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

rendelet módosítást elfogadta és az alábbi rendeletet hozta: 

 

Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2013. (XII.03.) 

önkormányzati rendelete 

 

a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események szolgáltatási 

díjairól szóló 8/2011. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

 

Abony Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja és (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 10. §-ban foglaltakra a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1.sz. melléklete lép. 

 

Záró rendelkezések 

 

2. § 

 
E Rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba. 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésén. 

 

 

 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                                          Dr. Balogh Pál 

            polgármester                                                                              jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2013. december ... 

  Dr. Balogh Pál 

                                                                                                                jegyző 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

        - - - 
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18./ Napirendi pont tárgya: Költségvetéssel kapcsolatos díjak megállapítására 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a Salgóbányai Tábor jelenleg az Abokom Nonprofit 

Kft. üzemeltetésében áll. Gáspár Csaba ügyvezető igazgató 2014. január 01-től kezdődő időszak 

tekintetében nem kívánja emelni  a Salgóbányai Tábor díjait. Azonban javasolja a konyhahasználati díj 

bevezetését, amelyet 200,-/fő/nap mértékben kíván meghatározni. Az ügyvezető igazgató Úr levele az 

előterjesztés 3. sz. mellékletét képezi. Az Abony Városi Termálfürdő 2014. évi díjainak megállapítására. 

Az Abokom Nonprofit Kft. 2014. január 1-tól kezdődő időszakra javasolja a 2013. éves díjak 

megtartását, nem kíván díjemelési javaslatot tenni. Az Abokom Nonprofit Kft. kéri a Tisztelt Képviselő-

testületet a 2013. évi díjak helybenhagyására 2014. év tekintetében is. Az oktatási intézményeknél 

javasolta Gáspár Csaba az egységes tornatermi díjszabást. Ezek a díjak 3200 és 3700 Ft lenne. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Javasolta a családi jegy vonatkozásában a 3500 Ft-ot javasol. 

 

Gáspár Csaba: Részéről támogatható. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a Dalma dance adott be kérelmet 1000 Ft / óra terem 

díjra és ezt kéri, hogy kerüljön beépítésre. 

 

Fiala Károly: Elmondta, hogy kivételre javasolná a Sportpálya megnevezést. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

301/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Költségvetéssel kapcsolatos díjak megállapítására 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

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

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Abokom Nonprofit Kft. használatában lévő 

gépjárművek, munkagépek óradíjait, szolgáltatás díjai - az önkormányzat és a lakosság szolgáltatása 

esetén- 2014. január 01-től a határozat 1. sz. melléklete szerint határozza meg.  

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő–testületének 347/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi 

határozatát hatályon kívül helyezi 2013. december 31 napjával. 

 

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

alkalmazandó térítési díjakat 2014. január 01-től a határozat 2. sz. melléklete szerint határozza meg.   

 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő–testületének 133/2013. (VI.04.) számú határozatát hatályon 

kívül helyezi 2013. december 31. napjával.  

 

5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Városi Termálfürdő díjait 2014. január 01-

től a határozat 3. sz. melléklete szerint határozza meg.  
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6. Abony Város Önkormányzat Képviselő–testületének 350/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi 

határozatát hatályon kívül helyezi 2013. december 31 napjával. 

 

7. A Képviselő-testület a Kultúra Háza ingyenes használatra jogosultak körét a határozat 4/a melléklete 

szerint határozza meg.  

 

8. A Képviselő-testület a Kultúra Háza helyiségeinek bérleti díját a határozat 4/b melléklete szerint 

határozza meg. 

 

9. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló, szántó és legelő 

területek éves haszonbérleti díját a 2013. január 01. napján már hatályban volt szerződések tekintetében 

a határozat 5. sz melléklete szerint határozza meg. 

 

10. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a mezőgazdasági haszonbérleti, valamint a Piac 

terület bérleti díjairól szóló 368/2011. (XI.24.) számú Képviselő-testületi határozatát hatályon kívül 

helyezi 2013. december 31 napjával.  

 

11. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület a tulajdonában lévő intézmények korlátozottan 

forgalomképes vagyontárgyaira alkalmazandó térítési díjakat 2014. január 01-től a határozat 6. sz. 

mellékletét képező táblázatok szerinti bruttó összegben határozza meg. 

 

12. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület tulajdonában lévő, a nem lakás célú helyiségek 

2014. január 01-től 2014. december 31-ig évi minimális bérleti díját a határozat 7. sz. melléklete szerinti 

bruttó összegben határozza meg. 

 

13. Abony Város Önkormányzat Képviselő–testületének 349/2012. (XI. 29.) számú határozatát hatályon 

kívül helyezi 2013. december 31. napjával.  

 

14. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ERSTE Bank Hungary Zrt. részére bérbe adott, 

az önkormányzat tulajdonában lévő 5503/1 helyrajzi szám alatt felvett természetben Abony, Kossuth tér 

18. szám alatti Sportcsarnokhoz tartozó 1,5 m² alapterületű ingatlanrész 2013. március 31. napjáig 

érvényes bérleti díját 2014. április 01. - 2015. március 31. közötti időszakra a KSH által közzétett 2013. 

évi fogyasztói árszínvonal mértékével való emelését jóváhagyja és Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére. 

 

15. A Sportcsarnok és Műfüves Sportpálya bérleti díjtételeit 2014. január 01. napjától a határozat 8. sz. 

melléklete szerint határozza meg. 

 

16. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 346/2012 (XI.29.) számú 

határozatát 2013. december 31 napjával.  

 

 

17. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városházában lévő díszterem bérleti díját 2013. 

január 01-től kezdődően a határozat 9. sz. melléklete szerint határozza meg azzal, hogy az, kizárólag 

anyakönyvi eseményekhez, valamint a városháza díszterméhez méltó eseményhez adható bérbe. 

 

18. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dalma Dance tánccsoport részére a Gyulai Gál 

Miklós Általános iskola 20. számú tantermét 1000 Ft/ óra áron adja bérbe. 
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19. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 345/2012 .(XI.29.) számú határozatát hatályon 

kívül helyezi 2013. december 31 napjával.  

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A határozat végrehajtásban közreműködik:   

Településfejlesztési Osztály 

Gazdasági Osztály 

Abokom Nonprofit Kft 

Korbély Csabáné intézményvezető 

Sárkányné Bálint Mária 

A határozatról értesül:                                       

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr.  Balogh Pál jegyző 

Kelemen Tibor aljegyző 

Valamennyi osztályvezető 

Abokom Nonprofit Kft. 

Városi Sportcsarnok 

Abonyi Lajos Művelődési Ház Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

 

          - - - 

 

19./ Napirendi pont tárgya: Víziközművel kapcsolatos döntések meghozataláról   

     (vagyonleltár elkészítésére cég megbízása, 2014. évi    

                                                víziközművek bérleti-üzemeltetési díja) 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Abony Város Önkormányzata és DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi 

Kft. között 2012. június 29. napján létrejött Víziközmű Bérleti-Üzemeltetési Szerződés 1. számú 

kiegészítésének 5. pontja rendelkezik a 2012. és 2013. évekre szóló víziközművek bérleti-üzemeltetési 

díjáról. A szerződés szerint ez az összeg nettó 20.000.000,- Ft -ot jelent. Mivel a fenti díjmeghatározás 

2013.12.31. -ig szól célszerű meghatározni a 2014. évre vonatkozó bérleti-üzemeltetési díjat. Az összeg 

kialakításánál érdemes kalkulálni a vagyonértékelés bekerülési költségeivel, magyarul a bérleti díjból 

történne a vagyonértékelési feladat kifizetése, azaz a most meghatározandó díjtétel vagyonértékeléssel 

csökkentett értékét számlázhatja ki a DAKÖV Kft. az Önkormányzat részére. A víziközmű-

szolgáltatásról
 
 szóló 2011. évi CCIX. törvény 12. § alapján

 
A vagyonértékelés költségei a víziközmű-

rendszer üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére is finanszírozhatóak. A víziközmű-

szolgáltatásról
 
 szóló 2011. évi CCIX. törvény III. fejezet 5. pontja rendelkezik az üzemeltetésre átadott 

víziközmű vagyonértékeléséről. A víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-

szolgáltatók által közérdekéből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) szóló NFM rendelet 

előírásait figyelembe véve a Polgármesteri Hivatal munkatársai árajánlatot kértek be a víziközmű 

vagyonértékelés elvégzésére. * társaság került megkeresésre: VIKÖV Víziközmű Kft. 

(Törökszentmiklós), EXPERTUS Mérnöki Iroda (Komló), AKVIRON Mélyépítési, Környezetvédelmi 

Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. (Szolnok), HÓDTERV Mérnöki Iroda Kft. (Hódmezővásárhely), BDL 

Környezetvédelmi Kft. (Budapest), ECOELINE Környezetgazdálkodási Konzorcium Zrt. (Bóly)Az 

alábbi cégek tettek ajánlatot: HÓDTERV Mérnöki Iroda Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Andrássy utca 

28/b.) Képviselő: Gilicze Magdolna ügyvezető (előterjesztés 1. számú melléklete)vállalási ár: 

5.500.000,- Ft. + Áfa vállalási határidő: Szerződéskötéstől számított 4 hét, ECOELINE 

Környezetgazdálkodási Konzorcium Zrt. (7754 Bóly, Hősök tere 8/c.) Képviselő: Németh Tibor 
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vezérigazgató. (előterjesztés 2. számú melléklete) vállalási ár:min. 9.500.000,- Ft. + Áfavállalási 

határidő:Adatszolgáltatástól számított 90 nap. A határozat mellékletét képező szerződést Ifj. dr. Tóta 

Áron ügyvéd Úr készítette (előterjesztés 3. számú melléklete). A határozati javaslatba a következő 

módosításokat javasolja. A Képviselő-testület a 2014. évre szóló viziközművek bérleti-üzemeltetési díját 

nettó 20.000.000,- Ft melyből 5.000.000,- Ft az a vagyonleltár elkészítésére kerül majd fordításra a 

15.000.000,- Ft a értéknövelő felújítások körében számlákkal alátámasztva kerül elszámolásra. A 

Képviselő-testület felkéri a hivatalt, további árajánlatok bekérése mellett árlejtés tárgyalását követően 

ismét kerüljön be a Képviselő-testület elé a cég kiválasztása és megbízása vonatkozásában. 

 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

módosított határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 302/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Víziközművel kapcsolatos döntések meghozataláról (vagyonleltár elkészítésére cég megbízása, 

2014. évi víziközművek bérleti-üzemeltetési díja) 

 

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

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

 

1. A Képviselő-testület a 2014. évre szóló viziközművek bérleti-üzemeltetési díját nettó 

20.000.000,- Ft melyből 5.000.000,- Ft az a vagyonleltár elkészítésére kerül majd fordításra a 

15.000.000,- Ft a értéknövelő felújítások körében számlákkal alátámasztva kerül elszámolásra. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, további árajánlatok bekérése mellett árlejtés tárgyalását 

követően ismét kerüljön be a Képviselő-testület elé a cég kiválasztása és megbízása 

vonatkozásában. 

 

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 

 Kelemen Tibor János aljegyző 

 Valamennyi osztályvezető 

 DAKÖV Kft. 

 ajánlattevők 

 

    - - - 
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20./ Napirendi pont tárgya: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz   

    begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet   

    megalkotása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

rendelet módosítást elfogadta és az alábbi rendeletet hozta: 

 
Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 

 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) és a 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 11. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a 

további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 1. §-ában foglaltakra is 

tekintettel a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

 

1. § E rendelet hatálya kiterjed Abony Város területén: 

a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást ellátó 

vállalkozásra; 

b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást igénybe 

venni köteles ingatlantulajdonosokra. 

 

2. § E rendelet alkalmazásában: 

1. ingatlantulajdonos: annak az ingatlannak a tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója, 

amelyen nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezik. 

2. alapdíj: a jelen rendeletben meghatározott közszolgáltatás rendelkezésre állásáért - legfeljebb a jelen 

rendelet mellékletében meghatározott összegű – a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett 

ingatlanonként az ingatlan tulajdonosa által a jogosult közszolgáltató részére fizetendő díj 

3. Ürítési díj: a közszolgáltatás keretében ténylegesen elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz egységnyi térfogatára vetített közszolgáltatási díj. 

 

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos feladatok és kötelezettségek 
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3. § Abony Város Önkormányzatnak (a továbbiakban: Önkormányzat) a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvízzel összefüggő feladatait a vízgazdálkodásról szóló törvény (a továbbiakban: 

Vgt.) és az annak végrehajtását szolgáló egyéb jogszabályok határozzák meg. Az Önkormányzat a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvízzel összefüggő feladatait látja el és az e rendeletben foglaltak szerint gyakorolja 

a feladatok ellátásához biztosított hatásköröket. 

 

4. § (1) Az önkormányzat annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvízi, település- és köztisztasági feladatait a korszerű környezetvédelem 

követelményei szerint teljesítse és érvényesítse a Vgt.-ben rögzített elveket, a jelen rendeletben foglaltak szerint a 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és kezelésére kötelezően ellátandó és igénybe 

veendő közszolgáltatást tart fenn. 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység az 

alábbiakra terjed ki: 

a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló közműpótló létesítmény 

közszolgáltató általi kiürítésére; 

b) a közszolgáltató által begyűjtött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezés céljára 

történő elszállítására;  

c) a közszolgáltató által begyűjtött és elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

ártalmatlanítás céljából történő elhelyezésére a vízügyi hatóság által kijelölt leürítő helyeken. 

Az a), b), és c) pontokban megnevezett tevékenységek megnevezése e rendeletben a továbbiakban együttesen: 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése. 

(3) Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatározottak szerint köteles igénybe venni a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást. 

 

3. Az Önkormányzat nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos feladatai 

5. § (1) Az Önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében – 

köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről, fenntartásáról és ellenőrzéséről. 

(2) A Képviselő-testület feladata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 

közszolgáltatás tekintetében különösen: 

a) a közszolgáltatás ellátására a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően a közszolgáltató 

kiválasztása, e rendeletben meghatározott időtartamra és feltételekkel; 

b) a közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződés megkötése; 

c) a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása; 

d) gondoskodás a közszolgáltatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek érvényesítéséről. 

 

4. A közszolgáltatási szerződés 

6. § (1) Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtését végző közszolgáltatóval határozott időre, de legfeljebb 10 évre szólóan köti meg. A közszolgáltatási 

szerződés nyilvános. 

(2) A közszolgáltatási szerződés célja, hogy a közszolgáltatás teljesítése érdekében az Önkormányzat és a 

közszolgáltató közötti kapcsolatokat szabályozza, a közszolgáltatást igénybevevők jogos érdekeinek védelmére is 

tekintettel. 

(3) A közszolgáltatási szerződésben – a külön jogszabályokban előírtakon kívül – rögzíteni kell: 

a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének módját, valamint elszállításának a 

bejelentéstől számított maximális határidejét; 

b) közszolgáltató által igénybe vehető háztartási szennyvizet befogadó létesítményeket és azok pontos 

címét; 

c) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját, 

d) a közszolgáltató azon általános kötelezettségének tartalmát, amely a közszolgáltatást igénybevevők 
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jogos igényeinek kielégítésére vonatkozik, az ezeket biztosító garanciális szabályokat (fogyasztói 

üzletszabályzat kialakításának és felülvizsgálatának módját, más szabályozási eszközöket), továbbá az ezen 

szabályozásokról szóló döntések előkészítésének és meghozatalának eljárási szabályait; 

e) a közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási 

kötelezettségét és teljesítésének módját; 

f) a szerződés módosításának a külön jogszabályokban előírtakon kívüli egyéb lehetséges okait és eljárási 

rendjét. 

 

(4) A közszolgáltatási szerződés megszűnik: 

a) a benne meghatározott időtartam lejártával, 

b) a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 

c) a közszolgáltatóban fennálló többségi önkormányzati tulajdon megszűnése miatt, a megszűnéstől 

számított 6. hónap utolsó napján, 

d) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg, 

e) felmondással, 

f) közös megegyezéssel. 

(5) Ha a Képviselő-testület a közszolgáltatási szerződést olyan közszolgáltatóval szemben mondja fel, aki több 

vállalkozás együttes pályázata alapján a pályázathoz benyújtott szerződés szerint képviseletre kijelölt személy, a 

felmondás hatálya kiterjed a közszolgáltatóval együttes pályázatot benyújtó valamennyi vállalkozásra is. 

(6) A közszolgáltatási szerződést mindkét fél írásban mondhatja fel. Felmondás esetén a felmondási idő 6 

hónap. A felmondási idő alatt a szolgáltatást változatlan feltételekkel kell teljesíteni. 

(7) A közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a Képviselő-testület haladéktalanul intézkedik a 

közszolgáltatás folyamatos ellátásának biztosításáról. 

(8) E rendelet rendelkezései külön szerződési kikötés hiányában akkor is a közszolgáltatási szerződés részévé 

válnak, ha a felek ettől eltérően rendelkeznek. 

(9) A közszolgáltató és a vele együttműködő vállalkozások, továbbá a közszolgáltató és a teljesítési segédek 

vagy közreműködők közötti – együttműködésüket tartalmazó – szerződés nem lehet ellentétes a közszolgáltatási 

szerződés és jelen rendelet előírásaival. 

 

7. § Abony Város területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult közszolgáltató az Abokom Nonprofit Kft.(a továbbiakban: 

közszolgáltató). 

 

 

5. A közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele, a közszolgáltató és az 

ingatlantulajdonos kötelezettségei 

8 § (1) A közszolgáltató kötelessége – az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint, a 

környezetvédelmi, vízgazdálkodási, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával – a közszolgáltatás 

igénybevételére köteles ingatlantulajdonosok irányában a közszolgáltatás Abony város közigazgatási területén 

belüli ellátása. 

(2) A közszolgáltató a külön jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni 

adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének. 

(3) A közszolgáltató köteles a Képviselő-testület számára közszolgáltatói tevékenységének éves értékeléséhez 

beszámolót, valamint részletes költségelszámolást készíteni, és ezt a tárgyévet követő év március 31-éig a 

Polgármesteri Hivatal útján az Önkormányzatnak benyújtani. 

(4) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatást akkor láthatja el, ha 

a) biztosítani tudja a közszolgáltatás – külön jogszabályban meghatározott – mindazon személyi és tárgyi, 

valamint közegészségügyi feltételeit, amelyek garantálják a közszolgáltatás tartós és a környezetvédelmi 

szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátását; 

b) a végzendő begyűjtési tevékenységet a begyűjtés helye szerint illetékes vízügyi hatóságnak bejelentette, 

és a vízügyi hatóság a tevékenységet nyilvántartásba vette; 

c) rendelkezik a külön jogszabályban meghatározottaknak megfelelő mértékű biztosítékkal, garanciával; 
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d) az Önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött. 

 

9.§ A fogyasztói érdekek védelmében a közszolgáltató külön jogszabályban meghatározottak szerint 

panaszkezelési szabályzatot és üzletszabályzatot készít és tart fenn. 

 

10. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó, az ideiglenes tárolásra 

szolgáló (közműpótló) létesítmények ürítéséből származó, a közüzemi csatornahálózatba, vagy más befogadóba, 

vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási szennyvizet – a külön jogszabályban meghatározott műszaki és 

közegészségügyi előírások és az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint – gyűjteni, valamint 

azt a közszolgáltatónak bejelenteni és átadni. 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött nem közművel elvezetett háztartási 

szennyvízre vonatkozó, az Önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást rendszeres időközönként, de 

legalább évente egy alkalommal igénybe venni.  

(3) Mentesül a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alól az ingatlantulajdonos, ha: 

a) a beépítetlen vagy használaton kívüli ingatlanán háztartási szennyvíz nincs, vagy nem keletkezik, és 

ennek tényét írásban bejelenti a közszolgáltatónak, aki jogosult a bejelentett tény valóságtartalmát ellenőrizni, 

az ellenőrzést az ingatlantulajdonos tűrni köteles; vagy 

b) a kérelmére elvégzett hatósági vizsgálat alapján az engedély másolatával igazolja a közszolgáltató felé, 

hogy az ingatlanán történő szennyvíz-kezelés és -ártalmatlanítás a jogszabályoknak megfelelően történik. Ezen 

igazolási kötelezettségének az ingatlantulajdonos a kezelő-ártalmatlanító berendezés üzembe helyezésétől 

számított 15 napon belül köteles eleget tenni. 

(4) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a 

közszolgáltatónak átadni, a közszolgáltató szállító eszközeit a vele egyeztetett időpontban igénybe venni, és 

részére a közszolgáltatási díjat – a (3) bekezdés a) és b) pontjaiban felsorolt eseteket kivéve – megfizetni. 

(5) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlantulajdonost mindenki számára 

hozzáférhető módon – így különösen a hivatalos honlapján közzétett elektronikus felhívás útján – tájékoztatja. 

(6) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost a 

változás bekövetkezte előtt legalább 8 nappal az (5) bekezdésnek megfelelő módon értesíti. 

(7) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye 

hozza létre, külön írásbeli szerződéskötés nélkül. A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a 

közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost 

írásban értesítette, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatta. 

(8) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő 

gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a szennyvíz mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne 

veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a 

közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanra való bejutással is biztosítani 

a gyűjtőhely megközelíthetőségét a közszolgáltató szállítójárműve számára oly módon, hogy az elláthassa 

feladatát. 

(9) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak a szolgáltatás igénybevételi kötelezettségének 

keletkezésétől számított 15 napon belül írásban bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 

(10) Amennyiben az ingatlantulajdonos kötelezettsége a közszolgáltatás igénybevételére bármely ok miatt 

megszűnik, annak tényét a kötelezettség megszűnésétől számított 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a 

közszolgáltató felé. 

 

 

6. A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó különös szabályok 

11. § (1) Technológiai célú ivóvíz-felhasználással rendelkező gazdálkodó szervezet a nem technológiai célú 

ivóvízfogyasztás után keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatás 

teljesítésére – igénybejelentés alapján – a közszolgáltatóval egyedi írásbeli szerződést köthet a (2) bekezdés 

szerinti tartalommal. 

(2) Az egyedi szerződésben meg kell határozni: 

a) a szerződést kötő feleket: a közszolgáltatót és a gazdálkodó szervezetet cégjegyzékszerűen, 

cégjegyzékszám, név, székhely szerint, az adószámot is feltüntetve, 



38 

 

b) a teljesítés helyét, módját és a bejelentéstől számított maximális határidejét, 

c) a közszolgáltatási díjat és megfizetésének módját, 

d) az egyedi szerződés módosításának, felmondásának feltételeit, 

e) az irányadó jogszabályokat. 

(3) A gazdálkodó szervezet az egyedi szerződést írásban 30 napos határidővel, és csak abban az esetben 

mondhatja fel, ha: 

a) technológiai célú vízfelhasználását megszünteti, vagy 

b) Abony Város közigazgatási területén megszűnt az a gazdasági tevékenysége, amellyel összefüggésben a 

nem közművel elvezett háztartási szennyvize keletkezett, vagy 

c) ha a közszolgáltatónak megszűnik az e rendelet szabályain alapuló, a közszolgáltatásra vonatkozó 

kizárólagos jogosítványa. 

(4) Az egyedi szerződés bármely okból történő megszűnése a közszolgáltatás igénybevételének kötelezettségét 

nem változtatja meg, az az egyedi szerződés lététől függetlenül, e rendelet szabályai szerint valamennyi 

ingatlantulajdonosra vonatkozik. 

 

 

7. Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség 

12. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes adatait (az 

ingatlantulajdonos neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve), ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok 

folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A közszolgáltató jogosult az ingatlantulajdonos 

személyes adatait az e rendelet szerinti közszolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezelni. 

(2) Ha az egyedileg azonosított ingatlantulajdonos fogyasztóval kapcsolatba hozható, akkor a közszolgáltató 

személyes adatokként kezeli a közszolgáltatással érintett ingatlan tulajdonjogi helyzetére, valamint annak 

közműellátottságára vonatkozó adatokat is. A közszolgáltató jogosult továbbá az ingatlantulajdonos fogyasztók 

vízfogyasztásának – külön a bekötési és a mellékvízmérő – adatait, a közszolgáltatás igénybevételének mértékére, 

módjára, mennyiségére vonatkozó információkat, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás ellenértékének megfizetésével, az ingatlantulajdonosok tartozásaival és 

azok behajtásával kapcsolatos egyéb adatokat is személyes adatokként kezelni.  

(3) A közszolgáltató kizárólag a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításával kapcsolatos 

közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, az ingatlantulajdonossal fennálló kötelező közszolgáltatás 

nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően, a jogszabályokban 

előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlantulajdonos adatait.  

 (4) A közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében 

adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az (1) – (2) bekezdésben 

meghatározott adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni. 

 

 

8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével kapcsolatos kötelezettségek 

13. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak a vízügyi hatóság által kijelölt leürítő 

helyen lehet elhelyezni, leereszteni és ártalmatlanítani. A leeresztés során a közegészségügyi és műszaki előírások 

megtartásának ellenőrzésére a leürítő hely üzemeltetője is jogosult. 

(2) A leürítő helyen elhelyezhető nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségét és minőségét, 

az ürítés módját és időpontját a vízügyi hatóság külön jogszabályi előírás szerint határozza meg. 

(3) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével összefüggő 

nyilvántartását oly módon köteles kialakítani, hogy az egyes leürítő helyen ténylegesen elhelyezett nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minősége és származási helye aggálytalanul megállapítható 

legyen. 

 

 

9. A közszolgáltatás ellátásával összefüggő egyes kérdések 
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14. § (1) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására 

köteles legalább hetente egy napot megjelölni, amikor a kijelölt napot megelőző második munkanap 16 óráig 

beérkezett igények alapján a közszolgáltatást elvégzi. 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása csak 

törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetben szüneteltethető vagy korlátozható. 

(3) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, 

kivéve azt az esetet, ha a szennyvíz a külön jogszabályok szerint – különösen szennyvízelvezető törzshálózatba 

vagy szennyvízelvezető műbe – nem helyezhető el. Ez esetben a közszolgáltató a jogszabályi előírások 

figyelembevételével megfelelő intézkedések kezdeményezése mellett megtagadja az elszállítást. 

 

15. § (1) A közszolgáltató a közműpótló létesítményből a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

kitermelését és elszállítását kizárólag erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés- és 

szóródás mentes, bűz- és szaghatást kizáró célgéppel végezheti. 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közműpótló létesítményből történő kitermelése, 

szállítása és leürítése közben szennyeződött területet azonnal fertőtleníteni kell a külön jogszabályban foglaltak 

szerint engedélyezett szerrel. 

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállításra, kezelésére szolgáló szállítóeszköz gép, 

berendezés és más eszköz rendszeres tisztítását, fertőtlenítését olyan térburkolattal ellátott, mosótérrel rendelkező 

területen kell végezni, ahonnan az elhasznált víz a külön jogszabály szerint végzett előkezelést, előtisztítást 

követően közműpótló berendezésbe vagy közműcsatornába kerül. A tisztítás közterületen, felszíni vizekben és 

ezen vizek mellett 500 méteren belül nem végezhető. 

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására használt eszközök tárolása a 

közegészségügyi követelményeknek megfelelően kialakított telephelyen végezhető. 

(5) A közszolgáltatónak gondoskodnia kell a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését 

végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről – beleértve az egyéni 

védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti 

gyakorisággal történő cseréjüket is – az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével. 

(6) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a jogszabályi előírásokban 

foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni. 

(7) A közszolgáltató tevékenységének ellátása során a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint 

jogosult közreműködőt igénybe venni, feltéve, hogy az a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 

kapcsolatos tevékenység egyes feladatainak ellátásához a jogszabályokban megkövetelt műszaki felszereltséggel, 

szakképzett szakember állománnyal és a jogszabályokban meghatározott hatósági engedéllyel rendelkezik. A 

közreműködő tevékenységéért a közszolgáltató ugyanúgy felel, mint a saját tevékenységéért. 

 

 

10. A közszolgáltatás díja 

16. § (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás igénybevételéért közszolgáltatási díjat fizet. A közszolgáltatási díj meghatározása az ingatlanon 

keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége alapján, kéttényezős módon történik. A 

közszolgáltatási díj alapdíjból és ürítési díjból áll, amelyeknek díjtételeit és azok legmagasabb összegét e rendelet 

1. melléklete tartalmazza. 

(2) Az alkalmazható legmagasabb közszolgáltatási díjat a Képviselő-testület határozza meg legalább 1 éves 

időtartamra. A Közszolgáltató minden évben egy alkalommal (legkésőbb szeptember 30-ig) kezdeményezheti a 

közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek – költségelemzéssel 

alátámasztott, a Képviselő-testület által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket, a tényleges, szükséges 

ráfordításokat, az ésszerű nyereséget is tartalmazó – változása függvényében.  

(3) A közszolgáltatási díj meghatározása – a díj kiszámítására vonatkozó jogszabályi előírások alapján – 

általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételekkel történik. 

(4) A közszolgáltatási díj meghatározását vagy felülvizsgálatát megelőzően a közszolgáltató részletes 

díjjavaslatot készít az (1)-(3) bekezdésben foglaltakra is tekintettel, melyhez köteles költségelemzésen alapuló és a 

jogszabályoknak megfelelő díjkalkulációt készíteni a következő díjfizetési időszakban alkalmazni javasolt 

közszolgáltatási egységnyi díjtételek alátámasztására. A díjkalkulációt és költségelemzést a közszolgáltatónak a 
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díjjavaslat részeként kell az Önkormányzat rendelkezésére bocsátania. 

(5) Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is 

folytat, a költségtervben a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell. 

 

 

11. A közszolgáltatási díj számlázása 

17. § (1) A közszolgáltató az alapdíjat félévente, március és szeptember hónapban számlázza ki. Amennyiben 

az érintett közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége megszűnik, a közszolgáltató záró elszámolást 

készít és a megszűnés időpontjáig esedékes alapdíjat soron kívül kiszámlázza. 

 

(2) Az ingatlanon elszállításra átvett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségét a 

közszolgáltató szippantó gépjárművébe beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell meghatározni. 

 (3) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díj összegét a közszolgáltató állapítja meg az e 

rendeletben foglaltaknak megfelelően. 

(4) Lakossági nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz esetében a fizetendő díjat csökkenteni kell a 

Magyarország mindenkori éves költségvetésről szóló törvényben „központosított támogatások” igényelhető 

összegével. 

 

12. Záró rendelkezések 

19. § (1) A rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2013. december 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet 2. mellékletét 2013. július 01. napjától, 2013. november 30. napjáig terjedő időszakban 

igénybevett közszolgáltatás esetén kell alkalmazni. 

(3) Hatályát veszti a települési folyékony hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló 10/2003. (VII. 

14.) önkormányzati rendelet. 

20. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.november 28-i ülésén. 

 

 

 

 

 

 Romhányiné dr. Balogh Edit    Dr. Balogh Pál 

            polgármester                     jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2013. november ...  

 

 

 

Dr. Balogh Pál 

                                     jegyző 

 

 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

        - - - 
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21./ Napirendi pont tárgya: Az Abony, Vasút u. 118. sz. 4136 hrsz.-ú önkormányzati   

              tulajdonban lévő ingatlan tantermi helyiségeinek bérbeadására 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Habony István visszajött az ülésre. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy akkor jogilag rendbe kellene rakni, hogy bérbe lehessen adni. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

303/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abony, Vasút u. 118. sz. 4136 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan tantermi 

helyiségeinek bérbeadásáról 

 

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

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

Önkormányzatának az Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 

szóló 13/2007. (IV. 12.) sz. rendelet 8. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a 275/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat 3. pontját hatályon 

kívül helyezi.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

2. A Képviselő-testület kéri az ABOKOM Nonprofit Kft. keretszerződésének módosítását az Abony, 

Vasút út 118. sz. alatti ingatlan működtetésének 2014. március 31-ig történő meghosszabbítására 

vonatkozóan.  

 

3. A Képviselő-testület az Abony, Vasút út 118. sz. 4136 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő 

kivett általános iskola művelési ágú ingatlan termeinek bérleti díját bruttó 1.000,- Ft./óra/tanterem 

összegben határozza meg. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza az Abokom Nonprofit Kft-t, mint az ingatlan működtetőjét, 

hogy 2013. december 02-tól - 2014. március 24. napjáig terjedő időszakra a határozat mellékletét 

képező határozott idejű bérleti szerződést kössön az abonyi ingatlan-nyilvántartásba 4136 hrsz.-on 

felvett „kivett általános iskola” művelési ágú, természetben Abony, Vasút út 118. szám alatti Abony 

Város Önkormányzatának tulajdonban lévő ingatlanban lévő 2 db tanterem, valamint a szolgálati 

lakás bérbeadására vonatkozóan a Türr István Képző és Kutató Intézet képviseletében a Türr István 

Képző és Kutató Intézet Közép-Duna Menti Igazgatóságával. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gáspár Csaba ügyvezető - Abokom Nonprofit Kft. 
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5. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet Közép-Duna Menti 

Igazgatósága (6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.) a 2. pontban körül írt ingatlant 2013. december 

02.-tól - 2014. március 24. napjáig terjedő időszakban alapító okiratába telephelyként szerepeltesse. 

 

6. Készüljön előterjesztés a hivatkozott tantermeknek a bérleti szerződés lejárta utáni hasznosítására. 

 

Határidő: 2014. február 28. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit 

Végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

                  Értesülnek:  

 Romhányiné dr. Balogh Edit 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor aljegyző 

 Hivatal osztályvezetői 

 Abokom Nonprofit Kft. 

 Türr István Képző és Kutató Intézet Közép-Duna Menti Igazgatósága 

 

       - - - 

Dr. Magyar Gábor képviselő kiment az ülésről. 

 

22./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzata tulajdonát képező egyes    

     ingatlanok hasznosításáról szóló Z-300/2012. (X.25.) sz.   

     Képviselő-testületi határozat módosítása 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

304/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abony Város Önkormányzata tulajdonát képező egyes ingatlanok hasznosításáról 

szóló Z-300/2012. (X.25.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról 

 

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

CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglaltak alapján, figyelemmel a  közfoglalkoztatáshoz nyújtható 

támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

A képviselő-testület a Z-300/2012. (X.25.) sz. határozata 7.a pontja helyébe az alábbi lép:  

A képviselő-testület a kistérségi startmunka mintaprogram mezőgazdasági pillérében történő 

hasznosítására az alábbi az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokat jelöli ki: 
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Cím HRSZ Megnevezés Méret (m
2
) 

Szeretet utca  

(művelésre alkalmas) 

1716/5 beépítetlen terület  882 

Szeretet utca (művelésre 

részben alkalmas) 

1736/2 beépítetlen terület 892 

Szeretet utca 

(művelésre részben 

alkalmas) 

1737/1 beépítetlen terület 909 

Szeret utca 

(művelésre részben 

alkalmas) 

1737/2 beépítetlen terület 909 

Szeret utca 

(művelésre részben 

alkalmas) 

1736/1 beépítetlen terület 884 

Baross Gábor út 

(művelésre nem 

alkalmas) 

4409 beépítetlen terület 6678 

Károly Róbert utca 10/b. 

(művelésre részben 

alkalmas) 

2775/3 beépítetlen terület 822 

Károly Róbert utca 10/c. 

(művelésre részben 

alkalmas) 

2775/4 beépítetlen terület 859 

Károly Róbert utca 

(művelésre nem 

alkalmas) 

2775/5 beépítetlen terület 917 

Károly Róbert utca 

(művelésre nem 

alkalmas) 

2775/6 beépítetlen terület 1102 

Károly Róbert utca 

(művelésre részben 

alkalmas) 

2775/7 beépítetlen terület 814 

Károly Róbert utca 

(művelésre részben 

alkalmas) 

2775/8 beépítetlen terület 791 

Károly Róbert utca          

( művelésre alkalmas)  

2750 beépítetlen terület  

 

13868 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert 

A határozat végrehajtásában közreműködik :Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

A határozatról értesül: 

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. Dr. Balogh Pál jegyző 

4. Kelemen Tibor aljegyző 

5. Valamennyi osztályvezető 

6. Titkárság 
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            - - - 

 

 

23./ Napirendi pont tárgya: Önkormányzatiság útjai egy változó világban című    

    ÁROP-3.A.2-2013-0007 számú projekttel kapcsolatos döntések  

               meghozatala 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Dr. Magyar Gábor visszajött az ülésre. 

 

Kis Gábor: Elmondta, hogy a pályázat azt a célt szolgálja, hogy az önkormányzat munkája az aktuális 

jogszabályi környezetnek illetve és az elvárható szervezetnek megfelelően átalakuljon ennek a 

pályázatnak a keretében, amit Jegyző úrra készítettünk elő. Szoftver beszerzését biztosítja, ami az 

önkormányzat munkáját segíti. A projekt tartalmáról, ha jól tudja kaptak már Jegyző úrtól tájékoztatást. 

Gyakorlatilag 8 tevékenység van, amit a projektben meg lehet valósítani. A pályázat megvalósítási 

határideje következő év december. 

 

Habony István: Egy kérdése van, hogy elő vagy utó finanszírozott. 

 

Kis Gábor: Jelenleg a pályázat keretében úgy van tervezve, hogy a szervezet fejlesztési szállítói 

finanszírozással van elszámolva így az utófinanszírozott költségekből lehet előleget lehívni. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 1.sz határozat elfogadásáról. 

 

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

1.sz.határozatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

305/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Önkormányzatiság útjai egy változó világban című ÁROP-3.A.2-2013-0007 számú projekttel 

kapcsolatos döntések meghozataláról (projektmenedzseri feladatok ellátása) 

 

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

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

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 164/2013. (VI. 27.) számú határozattal 

összhangban az ” Önkormányzatiság útjai egy változó világban című ÁROP-3.A.2-2013-0007 

számú projekt tárgyú projekt projektmenedzseri feladatainak ellátására” az Enrawell Kft.-t 
bízza meg. A megbízási díja nettó 852.283,-Ft + Áfa, azaz 1.082.400 Ft, melynek fedezete a 

projektben biztosított. 

 

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

polgármestert a határozatnak megfelelő szerződés aláírására és a szükséges intézkedések 

megtételére. 
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Határidő:  támogatási szerződés aláírását követően azonnal 

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 

 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 2.sz határozat elfogadásáról. 

 

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

2.sz.határozatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

306/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Önkormányzatiság útjai egy változó világban című ÁROP-3.A.2-2013-0007 számú projekttel 

kapcsolatos döntések meghozataláról (közbeszerzés) 

 

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

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

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzatiság útjai egy változó 

világban című ÁROP-3.A.2-2013-0007 számú projekt közbeszerzői feladatainak ellátására 

a Kár-Mentor Bt. bízza meg. A megbízási díj nettó 250.000,-Ft + Áfa, azaz bruttó 317.500 Ft, 

melynek fedezete a projektben biztosított bruttó 100 ezer forint összegig a fennmaradó 217.500,-

Ft Két Torony kötvény terhére biztosított. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzatiság útjai egy változó 

világban című ÁROP-3.A.2-2013-0007 számú projekthez kapcsolatos szervezetfejlesztési 

szakértői tevékenység közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó - bíráló bizottsági - feladatok 

ellátásával  

m e g b í z z a 

Tóth Róbert – Kár-Mentor Bt. közbeszerzési tanácsadó 

Kiss Gábor Ferenc projektmenedzser felelős képviselője,  

Kovács Teodóra Hatósági és Szociális Ügyek Osztályának osztályvezetője 

dr . Balogh Pál jegyző 

 

A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság elnökének Tóth Róbert-et választja meg. 

 

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

polgármestert a határozatnak megfelelő szerződés aláírására és a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:  támogatási szerződés aláírását követően azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
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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 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 3.sz határozat elfogadásáról. 

 

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

3.sz.határozatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

307/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Önkormányzatiság útjai egy változó világban című ÁROP-3.A.2-2013-0007 számú projekttel 

kapcsolatos döntések meghozataláról 

 

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

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

 

1. A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást a következő vállalkozásoknak küldi meg 

figyelembe véve a Kbt. 122.§ (7) bekezdését: 

 

1. IPS Tanácsadó Kft. 

1026 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 65. 

Szirtes Hajnalka 

ügyvezető 

hajnalka.szirtes@ipsservices.eu 

+36-20/9139-480 

 

2. IDS Scheer Hungária Kft. – (2014. január 1.-től Itelligence Hungary Kft.) 

H-1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 2. em. 

www.ids-scheer.hu ; www.itelligence.hu 

Gymesi Gábor – értékesítési menedzser 

e-mail: Gabor.Gymesi@itelligence.hu 

 

 

3. ETK Szolgáltató Zrt. 

1149 Budapest, Angol u. 34. 

Telefon: (+36 1) 222-4043, 

(+36 1) 222-3954 

www.etk-rt.hu 

Miskolczi Tamás - elnök 

E-mail: miskolczit@etk-rt.hu 

 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a közbeszerést lebonyolító céget, azaz a 

Kár-Mentor Bt.-t a szükséges intézkedések megtételére. 

mailto:hajnalka.szirtes@ipsservices.eu
http://www.ids-scheer.hu/
http://www.itelligence.hu/
mailto:Gabor.Gymesi@itelligence.hu
http://www.etk-rt.hu/
mailto:miskolczit@etk-rt.hu
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Határidő:  támogatási szerződés aláírását követően azonnal 

Felelős: Tóth Róbert – Kár-Mentor Bt. 

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 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 4.sz határozat elfogadásáról. 

 

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

4.sz.határozatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

308/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Önkormányzatiság útjai egy változó világban című ÁROP-3.A.2-2013-0007 számú projekttel 

kapcsolatos döntések meghozataláról (közbeszerzési terv módosítása) 

 

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

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

 

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

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

III. szolgáltatás-megrendelés pontja az alábbiakkal egészül ki: 

 

1. 

Az „Önkormányzatiság útjai egy 

változó világban című ÁROP-

3.A.2-2013-0007 számú projekthez 

kapcsolatos szervezetfejlesztési 

szakértői tevékenység  

nemzeti 

Kbt. 122. § (7) 

bekezdés szerinti 

hirdetmény 

közzététele nélküli 

tárgyalásos eljárás 

2013.  IV. 

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 polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Titkárság 

Településfejlesztési Osztály 

KÁR-MENTOR Bt. 

A határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 
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 Kelemen Tibor aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Kár-Mentor Bt. 

 

          - - - 

 

 

 

 

24./ Napirendi pont tárgya: Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése   

        című KMOP-4.7.1.-13 kódszámú pályázaton való részvételre 

 

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

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

309/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése című KMOP-4.7.1.-13 kódszámú 

pályázaton való részvételről 

 

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

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

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a.) részt kíván venni a KMOP-4.7.1-13 „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” 

című pályázaton 

 

b.) hozzájárul ahhoz, hogy Abony Város Önkormányzata Dánszentmiklós, Csemő 

Önkormányzatával konzorciumot alkotva pályázzon, mely konzorcium vezetője Abony Város. 

 

c.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a konzorciumi 

megállapodás aláírására és a pályázat benyújtására. 

 

2. A projekt előkészítői feladatok ellátásával az Abonyi Városfejlesztő Kft. céget bízza meg, 

melynek fedezete a projektben biztosított. 

 

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

megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő:  2013.12.02. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 
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A határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 
 

             - - - 

 

 

25./ Napirendi pont tárgya: Az Abonyi Városfejlesztő Kft. megbízása, a 2014-2020   

                  programozási időszakra vonatkozó energetikai pályázatok   

             előkészítési tevékenységének ellátására 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat majd átadta Jánosi Lászlónak a 

szót. 

 

Jánosi László: Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. október és november hónapokban végzett 

tevékenységének beszámolójában rögzített „Előzetes felmérés és javaslat Abony város fotovoltikus 

kiserőművek létesítése” című fejezet bizottsági meghallgatását követően, az Ügyrendi bizottság, önálló 

napirendként történő megtárgyalását kezdeményezet, a jövő évben várhatóan megjelenő uniós, 

energetikai pályázatok műszaki előkészítésének ellátására vonatkozóan, az alábbi tartalmi elemekkel:a 

település energiafelhasználásának racionalizálása érdekében, napelemes energiatermelő kiserőművek 

telepítése, a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola (2740 Abony Kálvin út 11.), a Dr. Kostyán Andor 

Rendelőintézet (2740 Abony, Újszászi út 21-23.) és a Városi Sportcsarnok (2740 Abony, Kossuth 

tér18.) esetében, a település energiafelhasználásának racionalizálása érdekében a közvilágítás 

korszerűsítése , naperőművek telepítési lehetőségeinek vizsgálata. A beszámolót tárgyaló Ügyrendi és 

Közbiztonsági Bizottság kezdeményezésére a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó energetikai 

pályázatok előkészítési tevékenységének ellátására az Abonyi Városfejlesztő Kft.- javasolta megbízni.  

Az Előkészítési tevékenységek elszámolása. A 2012-2013 években megjelent Energetikai pályázatok 

útmutatói, a projekt előkészítésével kapcsolatos költségekre vonatkozóan az alábbiakat rögzíti:az 

Előkészítés összege nem haladhatja meg a projekt tervezett összes költségének 6%-át, Előkészítés 

címén, főszabály szerint a támogatott projekt támogatási szerződésben rögzített kezdete előtt – de az 

elszámolhatósági időszakon belül – keletkezett költségek számolhatóak el, a projekt megvalósítás 

tényleges kezdetét követően felmerülő, de a támogatott beruházás előkészítési tevékenységéhez 

kapcsolódó költségek szintén elszámolhatóak, az előkészítés költségei utólag, a Támogatási Szerződés 

hatályba lépését követően számolhatóak el, Előkészítési költségekre csak és kizárólag utófinanszírozási 

finanszírozási forma választható. A pályázati útmutató C.3.1. Elszámolható költségek a projekt-

előkészítés során fejezete az Előterjesztés 1. sz. melléklete. A 2012-2013 évben megjelent pályázatok 

támogatási intenzitása 85%-os mértékű volt Önkormányzatok esetében. Követelmények az Előkészítő 

tevékenység műszaki tartalmára vonatkozóan. Az 1. sz. mellékletben vastagon szedett és aláhúzott 

tartalmi követelmények alapján. Megbízási díj kalkulációja a pályázatok előkészítésére vonatkozó 

tevékenység megbízási díjának kalkulációjánál, az előző Energetikai pályázatok konstrukcióját vettük 

alapul. Az elszámolható tevékenységek műszaki szakértői/tervezési és menedzsment feladatainak 

mértéke (az 1. sz. mellékletben vastagon szedett tevékenységek), az összes tevékenység ~60%-a.  Az 

előzőek alapján, a tervezett bekerülési költségek 3,5%-a fedezetet biztosít a tevékenység sikeres 

végrehajtására, az alábbiak szerint: napelemes energiatermelő kiserőművek telepítésének 

költségbecslése: Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola 22.712.556.- Ft + Áfa, Dr. Kostyán Andor 

Rendelőintézet 18.844.781.- Ft + Áfa Városi Sportcsarnok 25.215.574.- Ft + Áfa, Összesen: 

66.772.911.- Ft + Áfa, közvilágítás korszerűsítése 105.628.800.- Ft. + Áfa. A közvilágítás 
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korszerűsítésére vonatkozó kalkuláció az előterjesztés 2. sz. melléklete. + b) mindösszesen: 

172.401.711.- Ft. + Áfa, c) A c) pont esetében még nem áll rendelkezésre előzetesen rögzített műszaki 

tartalom és becsült költségek, ezért az Abony Város Önkormányzatának üzemeltetésében lévő - előzetes 

egyeztetés alapján kiválasztott – épületeinél, jelentős energia-megtakarítást elérő (több mint 50%), 

megújuló energiaforrások igénybevételén alapuló javaslatok kidolgozására van szükség, mely 

tevékenység végzését a megbízási díj tartalmazza.  Megbízási díj az a), a b) és a c) pontban 

meghatározott feladatok elvégzésére: a tervezett bekerülési összköltség 172.401.711.- Ft. + Áfa, 3,5%-a, 

azaz 6.034.060.- Ft. Áfa. Határidők az a) és b) pontokban rögzített feladatok elvégzésére vonatkozóan 

2014. március 10. A c) pont esetében: koncepció kidolgozása, mely megtárgyalható, a 2014. januári 

Képviselő-testületi ülésen, a legitimált koncepcionális elemek részletes kidolgozására vonatkozóan 

2014. március 10. 

 

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 határozat elfogadásáról. 

 

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

határozatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

310/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Városfejlesztő Kft. megbízása, a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó 

energetikai pályázatok előkészítési tevékenységének ellátására  
 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

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

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát - a 2014-2020 

programozási időszakra vonatkozó energetikai pályázatok függvényében – az alábbi energetikai 

fejlesztések megvalósítására: 

a) a település energiafelhasználásának racionalizálása érdekében, napelemes energiatermelő 

kiserőművek telepítése, a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola (2740 Abony Kálvin út 11.), a 

Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet (2740 Abony, Újszászi út 21-23.) és a Városi 

Sportcsarnok (2740 Abony, Kossuth tér18.) épületére 

b) közvilágítás korszerűsítése 

 

2. Képviselő-testület megbízza az Abonyi Városfejlesztő Kft.-t az 1. pontban meghatározott 

fejlesztések előkészítése körében: 

Energetikai Auditok készítése, 

Energetikai Tanulmány készítése 

Energetikai veszteségfeltáró vizsgálatok elvégzése 

7/2006. (V.24) TNM rendelet szerint számítás elvégzeése a fejlesztés előtti és a 

tervezett állapotra vonatkozóan  

Épületenergetikai Tanúsítvány beszerzése a fejlesztés előtti állapotra vonatkozóan 

a 176/2008 (VI.30.) kormányrendelet szerint. 

Terület-előkészítéshez, rendezéshez kapcsolódó tanulmányok, vizsgálatok 

elvégzése 

Hatástanulmány, hatásvizsgálat 

Tervezési, engedélyeztetési feladatok ellátása 
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3. A Képviselő-testület megbízza továbbá az Abonyi Városfejlesztő Kft.-t naperőművek és más 

megújuló energiatermelő beruházások telepítési lehetőségeinek vizsgálatával. 

 

4. A 2-3. pontokban rögzített feladatok elvégzésének határideje:  2014. március 10. 

 

5. A 2-3. pontokban rögzített feladatok ellátásáért az Abonyi Városfejlesztő Kft.-t  6.034.060.- Ft. + 

ÁFA összegű díjazásra jogosult, melynek fedezetét a Két Torony Kötvény kamatbevétel terhére 

biztosítja. 

 

6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozatnak megfelelő szerződés aláírására. 

 

Határidő:  azonnal 

 

Felelős:  

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Jánosi László ügyvezető 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

Gazdasági Osztály 

 Abonyi Városfejlesztő Kft. 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

 Abonyi Városfejlesztő Kft. 

 

         - - - 

 

 

26./ Napirendi pont tárgya: Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi     

             Kiállítóhely Alapító Okiratának módosítása  

 

 

Fekete Tibor képviselő kiment az ülésről. 

 

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

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

311/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely Alapító Okiratának 

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

évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Kormányrendeletben, valamint a a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvényben foglaltak foglaltakat, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely Alapító 

Okiratát módosító okiratot az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

  

2. A Képviselő-testület az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely az 1. pont 

szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 2. sz. melléklet szerinti 

tartalommal jóváhagyja. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az okiratok aláírására, és a kapcsolódó intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:   
Titkárság 

Gazdasági Osztály 

 

A határozatról értesül:  

10. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

11. Parti Mihály alpolgármester 

12. dr. Balogh Pál jegyző 

13. Valamennyi Osztályvezető 

14. az intézmény vezetője 

15. Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

   - - - 

 

27./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 2014. évi Belsőellenőrzési    

                Tervének jóváhagyására 

 

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

 

Kocsiné Tóth Valéria képviselő kiment az ülésről. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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312/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat 2014. évi Belsőellenőrzési Tervének jóváhagyásáról 

 

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

évi CLXXXIX. törvény 119. §-a alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

70. §-a  értelmében, figyelembe véve a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) sz. kormányrendeletben foglaltakat, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete Abony Város Önkormányzat a határozat 

mellékletét képező 2014. évi Belsőellenőrzési Tervet jóváhagyja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladatok általi elvégzéséhez 

szükséges pénzügyi forrást ( 1.575.000 Ft + ÁFA, azaz egymillió-ötszázhetvenötezer Ft + Áfa) a 

Polgármesteri Hivatal a 2014. évi költségvetésében biztosítja. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző 

A határozat végrehajtásában közreműködik:  
Titkárság 

 

A határozatról értesül: 

 1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 2. Parti Mihály alpolgármester 

 3. Dr. Balogh Pál jegyző 

 4. Kelemen Tibor aljegyző 

 4. Vincent Auditor Kft. 

 6. Valamennyi osztályvezető 

 

  - - - 

 

28./ Napirendi pont tárgya: Szolnok-Abony-Szajol- Rákóczifalva Települési Szilárd    

      Hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulás 2013. 

      november 21-i ülésére a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva  

                 Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának   

       Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosítására 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Fekete Tibor képviselő visszajött az ülésre. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozat elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

313/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának 

Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosításáról 

 

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

CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

1. Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának 

Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a Társulási Megállapodásának módosítását jelen 

határozat 1. számú mellékletében a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodást jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

2. Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának 

Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 

módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének aláírására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit 

Határidő: 2013. december 31. 

Értesülnek: Szalay Ferenc a Társulási Tanács elnöke  

          Társulási Tanács tagjai 

          Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

 

  - - - 

 

29./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi 

munkatervének elfogadására 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat és javasolta, hogy a 

választások miatt a közmeghallgatás 2014. évben júniusban legyen. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

314/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi munkatervének elfogadásáról  

 

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

évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város 

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

(VI. 29.) számú rendelet 10. § - ban foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: 

 

Képviselő-testület Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkatervét a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
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Határidő: 2014. december 31. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  
Polgármesteri Hivatal illetékes osztályai 

A határozatról értesül:  

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

Kelemen Tibor aljegyző 

Képviselő-testület tagjai 

Valamennyi Bizottság 

Dr. Czira Szabolcs országgyűlési képviselő 

Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Önkormányzati intézmények vezetői 

Helyi Társadalmi Szervezetek vezetői 

Valamennyi Osztályvezető 

ABOKOM Nonprofit Kft. 

Abonyi Városfejlesztő Kft. 

 

  - - - 

 

30./ Napirendi pont tárgya: Energia tanúsítvány elkészítéséhez kapcsolódó általános    

        feladatok ellátására cég megbízása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, 4 helyről kértek be 

árajánlatot, a Xebra Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot. Ismertette az ajánlatban megjelölt díjtételeket.  

 

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, amely szerint a Xebra Kft.-vel kerüljön a szerződés megkötésre, valamint a 

megrendeléstől függően az árajánlatban szereplő díjtételek kerüljenek alkalmazásra.  

 

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

előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

315/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Energia tanúsítvány elkészítéshez kapcsolódó általános feladatok ellátására cég megbízásáról 

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

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

4. Képviselő-testülete megbízza a Xebra Kft.-t az Abony Város Önkormányzata által 2014-2015. 

évben felmerülő független Energia tanúsítvány elkészítési feladatok ellátásával az ajánlatában 

megadott egységárakon. 

 

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

mellékletét képező keretszerződés aláírására.  
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 Határidő: 2013. december 31. 

 Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 A végrehajtásban közreműködik:  

  Településfejlesztési Osztály 

 

6. A Képviselő-testület felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jelen kötelezettségvállalás 

fedezetét a 2014.-2015. évi költségvetési rendelet tervezetében tervezze meg. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 

A végrehajtásban közreműködik:  

  Gazdasági Osztály 

Értesül:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor János aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Településfejlesztési Osztály 

 Ajánlatadók   
 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
- - - 

 

31./ Napirendi pont tárgya: Önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes 

önkormányzati rendeletek módosítása 
 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte Dr. Egedy Zsoltot, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

elnökét az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, mind az Ügyrendi Bizottság, mind a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság azt a javaslatot hozta, hogy bizottsági szinten kerüljön az 

önkormányzati segély odaítélésre, ne átruházott szinten polgármesteri hatáskörben legyen.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felhívta a Képviselő-testület figyelmét, hogy mint polgármester, nem 

ragaszkodik segélyek osztásához, azonban a javaslat elfogadását követően Ad-Hoc azonnali jelleggel 

senkin segíteni nem tudnak. Bizottsági előterjesztést kell minden egyes segélykérelemhez készíteni, a 15 

napos ügyintézési határidő miatt szükséges lesz, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság hetente 

üljön. ezzel plusz feladatot vállal a Bizottság, a lakosságot tájékoztatni kell, hogy nincs lehetőség 

azonnali segélyre, minden esetben a Bizottsághoz kell fordulni.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 6 igen és 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett a 

módosító javaslatot elfogadta.  

 

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

elfogadásáról.  

 



57 

 

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

előterjesztést és a módosított rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Abony Város  Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelete 

 

önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek 

módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja és (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában, 23.§ (5) bekezdés 11. pontjában, továbbá 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 140/R.§-ában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 5/2000. (II. 29.) önkormányzati  rendelet 

(továbbiakban: Szoc.rendelet) 3. §-a az alábbi (18) – (19) bekezdéssel egészül ki: 

 

„ (18) Önkormányzati segély tekintetében az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túl a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, ( a továbbiakban: Gyvt.) és a 

gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 49/1997. (IX. 10.) Korm. 

rendelet ( a továbbiakban: Gyer) rendelkezéseit kell alkalmazni.      

                   

(19)  Önkormányzati segély szempontjából 

a.) súlyos megbetegedés: a gyermek 30 napot meghaladó kórházi kezelése, vagy a gyermeket ért súlyos 

baleset, vagy a gyermek tartós folyamatos gyógykezelését igénylő betegsége.” 

 

2.§  

A Szoc.rendelet 5.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„ E rendeletben szabályozott önkormányzati segélyről, a méltányos közgyógyellátásról ápolást, 

gondozást nyújtó intézménybe történő beutalásról, karácsonyi támogatásról átruházott hatáskörben a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt.” 

 

3. § 

A Szoc.rendelet 6.§ (1) – (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) Az Önkormányzat által biztosított pénzbeli szociális ellátások formái: 

a.) aktív korúak ellátása, 

 aa) rendszeres szociális segély, 

 ab) foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 

b.) önkormányzati segély  

 

(2) Az Önkormányzat által biztosított természetbeli ellátások formái : 

a.) méltányossági közgyógyellátás 

b.) karácsonyi támogatás 

c.) önkormányzati segély  

d.) köztemetés 

e) lakásfenntartási támogatás 
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(3) A lakásfenntartási támogatás és az önkormányzati segély (egészben vagy részben) – indokolt esetben 

- természetben (élelmiszer, tűzifa, közüzemi díjak közvetlen kifizetése, térítési díjak közvetlen 

kifizetése, tandíj kifizetése) is nyújtható. A kérelemből egyértelműen ki kell derüljön, hogy a kérelmező 

melyik formára tart igényt, de ez az önkormányzatot nem köti. A támogatás természetbeli megállapítását 

követően az ellátásnak a jogosult számára történő biztosításáról, az ellátás megszervezéséről a 

polgármesteri hivatal gondoskodik.” 

 

4.§ 

 

A Szoc.rendelet  10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

    10. § . Önkormányzati segély  

 

„(1) Az Önkormányzat az Szt. 45.§ (4) bekezdésében meghatározott esetekben, valamint  e rendeletben 

meghatározottak szerint nyújt önkormányzati segélyt eseti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve 

személyek részére, ha a családban egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 130%-t, egyedül élő esetén 150% nem haladja meg. 

Az önkormányzati segély iránti kérelmet a Rendelet 4. sz. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. 

 

 

(2) Önkormányzati segély az alábbi esetekben nyújtható: 
 1.   A kérelmező létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető konkrét 

élethelyzetbe került. A létfenntartást veszélyeztető helyzetnek valósnak és a kérelmező 

létfenntartásával közvetlenül kapcsolatosnak kell lennie. Ezt a kérelemben pontosan meg kell 

jelölni és csatolni kell az ezt alátámasztó iratokat és bizonyítékokat. 

 

Létfenntartást veszélyeztető konkrét élethelyzetnek tekinthető különösen: 

a) a megélhetést biztosító ellátási formából való kiesés vagy 

b)  krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés vagy 

c) munkanélküliek esetén a járadék, illetve a jövedelempótló támogatás rendszeres szociális segély 

folyósításáig terjedő időszak vagy 

d) fiatal pályakezdő munkanélkülisége vagy 

e) alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár vagy 

f) 1-3 havi közszolgáltatási díj hátralék rendezése. 

g) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, vagy 
 

 

2. Eseti gyógyszerkiadás mérséklésére azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem 

rendszeres jelleggel, de esetenként egy-egy betegség miatt jelentkező magas gyógyszer, gyógyászati 

segédeszköz kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni, vagy azon családok 

támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költsége 

együttesen olyan nagymértékű, hogy azt nem képesek viselni. 

 A gyógyszersegély formájában nyújtott önkormányzati segély megállapított évi összege 

személyenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át nem haladhatja meg. 

A rendkívüli gyógyszersegély megállapításának további feltétele 30 napnál nem  régebbi, a 

gyógyszertár által kiállított, a gyógyszerköltséget tartalmazó, névre szóló igazolás 

 
3. A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel önkormányzati segély az alábbi esetekben 

nyújtható : 
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a) a gyermek, vagy fiatal felnőtt iskoláztatásával kapcsolatos kiadások fedezetére  

b) a gyermek tartós- vagy átmeneti nevelésbe vételének megszűnésével, családba való 

visszahelyezésével kapcsolatos kiadásokra 

c) gyermek súlyos megbetegedésére 
Az e célból igényelt önkormányzati segély (a továbbiakban: támogatás) megállapításához csatolni kell : 

a)  tanulói, hallgatói  jogviszonyt iskolalátogatási , hallgatói jogviszony igazolást,  

b) az iskoláztatással kapcsolatos eseti kiadásokat az intézmény által kiállított igazolást,  

c) a nevelésbe vétel megszűnését gyámhivatali határozatot 

d) a betegséget szakorvos vagy háziorvos által kiadott igazolással kell bizonyítani. 
 

A támogatást a gyermekre, illetve a fiatal felnőttre kell megállapítani és a törvényes képviselőjének, illetve a 

fiatal felnőttnek kell folyósítani.  

 

4.  Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra. 

 Az ilyen esetben  igényelt önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a 

temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi 

kivonatot. A temetési számlát a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes   szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. 

rendelet 32.§ (2) bekezdésében foglalt adatok feltüntetését követően az eltemettetőnek vissza kell 

adni.  

 

 Nem állapítható meg temetési segély annak: 

 a)  akinek a családjában, illetve egyedülállóként az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, 

 b)    aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési hozzájárulásban 

részesült. 

 c)  Ha az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt 

önkormányzati segély iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be.” 

 

    A temetési segély összegét a 3.számú melléklet tartalmazza 
 

5. Az önkormányzati segély jövedelemhatárra tekintet nélkül évente 1 (egy) alkalommal adható az 

alábbi rendkívüli méltánylást érdemlő esetekben: 

   - a családban bekövetkező hirtelen haláleset vagy 

 - 30 napot meghaladó kórházi ápolás vagy súlyos baleset vagy tartós, folyamatos      

 gyógykezelést igénylő betegség esetén. 

 

(3) A (2) 1. és 3. pontjaiban meghatározott esetekben a megállapított ellátás összege alkalmanként az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10-50 százaléka között lehet, továbbá az egy 

évben megállapított összege együttesen háztartásonként az öregségi nyugdíj mindkori legkisebb 

összegének 100 %-át nem haladhatja meg. 

 

(4) Az önkormányzati segély természetbeni ellátásként:  

a)  tűzifa formájában is nyújtható, erről a határozatban külön rendelkezni kell.  

     A tűzifa kérelmező részére történő kiszállítása a Hatósági és Szociális Ügyek        Osztálya 

közreműködésével, külön megállapodásban foglaltak alapján történik. 

  

b) Indokolt esetben a segély a jogosult kihagyásával közvetlenül utalható olyan intézményhez, szervhez, 

gazdálkodó szervezethez, akivel a jogosult kapcsolatban áll (vagy szándékozik állni) és e kapcsolat 

a rászorultságával összefüggésben áll (közüzemi szolgáltató, nevelési-oktatási intézmény, 

gyógyszertár), valamint a támogatás felvételére – záros elszámolási határidő tűzésével – 
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felhatalmazható olyan személy, aki a támogatottal szociális vagy egészségügyi kapcsolatban áll 

(családgondozó, orvos). Ezekről a határozatban kifejezetten rendelkezni kell.” 

5. § 

A Szoc.rendelet 10/A. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

10/A. § 

 

„Szociális kölcsön kamatmentes kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segély, mely csak az 

ingatlanban bekövetkezett elemi kár miatt, jövedelemhatárra tekintet nélkül nyújtható. Elemi kár: árvíz, 

belvíz, szélvihar, tűzvész, villámcsapás, földrengés.” 

      

6.§ 

 

Jelen rendelet 1. sz. melléklete a Rendelet 4. sz. mellékletét képezi. 

 

7. § 

Záró rendelkezések 

 

(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 

.  

(2) Ez a rendelet 2014. január 2. napján hatályát veszti. 

 

(3) Hatályát veszti a Szoc.rendelet  7. §, 9. § , 11. § , 14. §.-ai. 
 

(4) Hatályát veszti  a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló  9/2009.(VI.02.) rendelet 2. § (2), 

bekezdése,  4.§ (3) aa.) pontja,  5. § (1)a pontja,  7. § , 9. §  10. § -ai. 
 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésén. 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                                          Dr. Balogh Pál 

            polgármester                                                                              jegyző 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2013. december …..  

  Dr. Balogh Pál 

                                                                                                              jegyző 
 

 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

- - - 

 

 

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

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

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, az előterjesztés 

változatlan formában került a Képviselő-testület elé.  

 

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 rendelet-tervezet elfogadásáról.  

 

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

előterjesztést és a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2013. (XII.05.) önkormányzati rendelete 

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

 

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

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

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

 

 

1. § 

 

 

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

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

      

 

„3.§ (1)     Bevételi főösszegét     6 690 833 e Ft-ban 

       Kiadási főösszegét     6 690 833 e Ft-ban    

 

állapítja meg az alábbi részletezéssel.” 

 

(2) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4. § (1) Tárgyévi költségvetési bevételek: 
  

1. Intézményi működési bevételek    131.005 e Ft 

2. Közhatalmi bevételek   402.027 e Ft 

Ebből:  

  Helyi adók   280.917 e Ft 

   Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek   64.668 e Ft 

   Átengedett központi adók   56.442 e Ft 

3. Támogatás Áht.-on belülről   251.706 e Ft 

4. Működési célú átvett pénzeszköz                                    4.020 e Ft  

5. Előző évi költségvetési kieg,visszatérülések                                          10.825 e Ft   

6. Helyi önkorm.ált.műk.és ágazati felad.kapcs.tám.                               751.965 e Ft 

7. Felhalmozási bevételek (tárgyi eszk.ért.)   57.676 e Ft 

8. Végleges pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről    20.123 e Ft 

9. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek                              556.706 e Ft 

10. Pénzügyi befektetések bevételei                              118.509 e Ft  

11. Támogatási kölcsönök megtérülése (felh.)   1.500 e Ft 

12. Önkormányzatok felhalm.költségvetési támogatása                       2.361.874 e Ft 

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

Ebből:  

 működési                                252.898 e Ft                             
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           felhalmozási 1.769.999 e Ft                                                 

Összesen:                 6.690.833 e FT.”  

 

 

(3) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4.§ (2) Tárgyévi költségvetési kiadások: 

 

1. Személyi juttatások   401.519 e Ft 

2. Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó  105.796 e Ft 

3. Dologi és egyéb folyó kiadások                             1.052.079 e Ft 

4. Támogatásértékű működési kiadások   42.360 e Ft 

5. Pénzeszközátadás áht-n kivülre   15.788 e Ft 

6. Ellátottak pénzbeli juttatása (szoc.jutt.)   167.245 e Ft 

7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása                                          149 e Ft  

8. Felújítási kiadások   82.448 e Ft 

9. Beruházási kiadások                             1.031.108 e Ft 

10. Felhalmozási célú pénzeszközátadás   0 e Ft 

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások   0 e Ft 

12. Adott kölcsönök   9 900 e Ft 

13. Tartalékok   1.355.487 e Ft 

14. Finanszírozási kiadások   2.426.954 e Ft 

Összesen:                                                                                  6 .690.833 e Ft.” 

    

2. § 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3. §  

 

               Záró rendelkezés 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő első munkanapon lép hatályba. 
 

Abony, 2013. november 28. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit                                                                Dr. Balogh Pál  

 Polgármester                        Jegyző 

 

Kihirdetve: Abony, 2013. december …...      Dr. Balogh Pál 

                Jegyző 

 

A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

 

Kovács László hazament az  ülésről. 

 

- - - 

 

33./ Napirendi pont tárgya: Javaslat a bérmaradvány felhasználásának     

engedélyezésére 
 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, az idei évben lehetőség 

van arra, hogy a bérmaradványnak ténylegesen, pénzben rendelkezésre áll a fedezete. A Szociális és 

Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. A Pénzügyi 

Bizottság javaslata az volt, hogy ahol képződött a pénzmaradvány, ott kerüljön felhasználásra. A 

Szociális és Egészségügyi Bizottság azt javasolta, engedélyezze az átcsoportosítást a Képviselő-testület. 

Kerüljön kidolgozásra egy olyan séma, amely figyelembe veszi az iskolai végzettséget, erre vonatkozóan 

legyen meghatározva konkrétan, menyi az az összeg, ami kifizethető. Mindenki besorolási bére az, ami a 

differenciált tartalmazza. A besorolási bér alapján történő felosztást találták a legmegfelelőbbnek. A 

besorolási bérnek megfelelő összeg 80%-a fejenként, adja a keretet a felosztásra. Az intézményvezető 

hatásköre, hogy ezt differenciáltan a dolgozónak jövedelem kiegészítésként biztosítsa.  

 

Dr. Magyar Gábor: Rövid tájékoztatást kért arra vonatkozóan, milyen kedvező változások történtek 

tavasz óta, amikor ugyanis úgy volt, hogy az Önkormányzatnak csődöt kell jelentenie.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A Képviselő-testület döntött arról a 140 millió Ft átcsoportosításról, ami 

a fejlesztési tartalék alapban szerepelt, az átkerült a működési kiadások sorára. A bérmaradvány abból 

képződött, hogy tartósan betöltetlen munkahelyek voltak. 2007 óta béremelés, jutalom nem volt.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Az elmúlt hét esztendőben gyakorlatilag nem nőtt a pénzügyi mozgástér. A Szociális 

és Egészségügyi Bizottság kérdése, hogy egyes intézményeknél milyen alapból keletkezett 

bérmaradvány. A Bizottság úgy gondolja, nem igazságos a Pénzügyi Bizottság javaslata, amely szerint 

ott kerüljön felosztásra a bérmaradvány, ahol keletkezett. a besorolási bér szerinti szorzószám 

alkalmazását jó ötletnek tartja. Szeretne írásban tájékoztatást kérni jegyző úrtól arra vonatkozóan, hogy a 

2012-2013. évben mekkora összeg lett kifizetve végkielégítésként a Polgármesteri Hivatalban.  

 

Habony István: Elmondta, a Pénzügyi Bizottsági ülésen Fekete Tibor javasolta, hogy azok, akik az idei 

évben ide kerülőek, ne, vagy csak nagyon differenciált mértékben kapjanak jutalmat. Változatlanul az a 

véleménye, hogy a pénzmaradványt ott kell felhasználni, ahol képződik.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés határozati javaslatának 4. pontjában 

lévő B verzió elfogadásáról. 
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Habony István: Kérte, tételesen kerüljön rögzítésre a jegyzőkönyv számára, hogy az összes felosztható 

összeg mennyi, attól egy fillérrel sem lehet többet kifizetni.  

 

- - - 

 

Szünet 

 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az összegeket. A személyi kifizetéseknél a keret 12.018.163 

Ft, a járuléknál 3.244.904 Ft. A 4. táblázat kiegészül egy további sorral, 329.760 Ft-tal. Javasolta, hogy a 

Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás felé kezdeményezzék az ott képződött bérmaradvány, 768 ezer Ft, 

valamint járulékmaradvány 262 ezer Ft kifizetését a HSZK dolgozóinak. Ezt követően az 

intézményvezető saját hatáskörében dönt a differenciált kifizetésről.  

 

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

elfogadásáról.  

 

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

előterjesztést és a kiegészített határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

316/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

bérmaradvány elfogadásáról, intézmények közötti előirányzat átcsoportosításáról és a 

bérmaradvány felhasználásának engedélyezéséről 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

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

 

1. Az alábbi előirányzat átcsoportosítások végrehajtását rendeli el: 

 

 

Abonyi Polgármesteri 
Hivatal 

járulék kiemelt 
előirányzatáról  

Abonyi 
Polgármesteri 
Hivatal 

személyi 
juttatások 
kiemelt 
előirányzatára 

2 373 
145 

  Ft-
ot 

Abonyi Szivárvány 
Óvoda és Bölcsőde 

járulék kiemelt 
előirányzatáról  

Abonyi 
Szivárvány 
Óvoda és 
Bölcsőde 

személyi 
juttatások 
kiemelt 
előirányzatára 

128 355 
  Ft-
ot 

Abonyi Pingvines 
Óvoda és Bölcsőde 

járulék kiemelt 
előirányzatáról  

Abonyi Pingvines 
Óvoda és 
Bölcsőde 

személyi 
juttatások 
kiemelt 
előirányzatára 

458 455 
  Ft-
ot 

Abonyi Gyöngyszemek 
Óvoda 

járulék kiemelt 
előirányzatáról  

Abonyi 
Gyöngyszemek 
Óvoda 

személyi 
juttatások 
kiemelt 
előirányzatára 

325 349 
  Ft-
ot 
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Abonyi Lajos 
Művelődési Ház, 
Könyvtár és 
Falumúzeum 

járulék kiemelt 
előirányzatáról  

Abonyi Lajos 
Művelődési Ház, 
Könyvtár és 
Falumúzeum 

személyi 
juttatások 
kiemelt 
előirányzatára 

183 920 
  Ft-
ot 

Abonyi Városi 
Sportcsarnok 

járulék kiemelt 
előirányzatáról  

Abonyi Városi 
Sportcsarnok 

személyi 
juttatások 
kiemelt 
előirányzatára 

124 882 
  Ft-
ot 

Dr. Kostyán Andor 
Rendelőintézet 

járulék kiemelt 
előirányzatáról  

Dr. Kostyán 
Andor 
Rendelőintézet 

személyi 
juttatások 
kiemelt 
előirányzatára 

7 128 
  Ft-
ot 

Háziorvosi alapellátás 

személyi 
juttatások 
kiemelt 
előirányzatára 

Háziorvosi 
alapellátás 

járulék kiemelt 
előirányzatára  

15 252 
  Ft-
ot 

 

 

2. Az 1. pont végrehajtását követően az alábbi előirányzat átcsoportosítások végrehajtását rendeli el: 

 

Abonyi Polgármesteri 
Hivatal 

személyi 
juttatások 
kiemelt 
előirányzatáról 

Abonyi 
Gyöngyszemek 
Óvoda 

személyi 
juttatások 
kiemelt 
előirányzatára 

1 388 
887 

  Ft-
ot 

Abonyi Polgármesteri 
Hivatal 

járulék kiemelt 
előirányzatáról  

Abonyi 
Gyöngyszemek 
Óvoda 

járulék kiemelt 
előirányzatára 

374 999 
  Ft-
ot 

Abonyi Szivárvány 
Óvoda és Bölcsőde 

személyi 
juttatások 
kiemelt 
előirányzatáról 

Dr. Kostyán 
Andor 
Rendelőintézet 

személyi 
juttatások 
kiemelt 
előirányzatára 

790 243 
  Ft-
ot 

Abonyi Szivárvány 
Óvoda és Bölcsőde 

járulék kiemelt 
előirányzatáról  

Dr. Kostyán 
Andor 
Rendelőintézet 

járulék kiemelt 
előirányzatára 

213 366 
  Ft-
ot 

 

 

3. Az 1. és a 2. pontban elrendelt átcsoportosításokat követően a Képviselő-testület jóváhagyja az 

egyes intézmények bérmaradványait az alábbi táblázat szerint: 

  

Abonyi Polgármesteri 
Hivatal 

8 637 917   Ft 

Abonyi Szivárvány Óvoda 
és Bölcsőde 

1 991 394   Ft 

Abonyi Pingvines Óvoda 
és Bölcsőde 

2 181 610   Ft 

Abonyi Gyöngyszemek 
Óvoda 

0   Ft 
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Abonyi Lajos Művelődési 
Ház, Könyvtár és 
Falumúzeum 

378 929   Ft 

Abonyi Városi 
Sportcsarnok 

308 317   Ft 

Dr. Kostyán Andor 
Rendelőintézet 

0   Ft 

Háziorvosi alapellátás 36 948   Ft 

 

4. Abony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3. pontban megállapított bérmaradvány 

felhasználását engedélyezi a besorolási bér 80%-ának megfelelő összegű személyi juttatás kifizetése 

útján azzal, hogy azon intézményeknél, ahol a jóváhagyott bérmaradvány erre nem nyújt fedezetet, 

ott a Polgármesteri Hivatal bérmaradványából a hiányzó előirányzatot át kell csoportosítani. 

 

Az elrendelt átcsoportosítások: 

 

Abonyi Polgármesteri 
Hivatal 

személyi 
juttatások 
kiemelt 
előirányzatáról 

Abonyi 
Gyöngyszemek 
Óvoda 

személyi 
juttatások 
kiemelt 
előirányzatára 

1 015 
920 

  Ft-
ot 

Abonyi Polgármesteri 
Hivatal 

járulék kiemelt 
előirányzatáról  

Abonyi 
Gyöngyszemek 
Óvoda 

járulék kiemelt 
előirányzatára 

274 298 
  Ft-
ot 

Abonyi Polgármesteri 
Hivatal 

személyi 
juttatások 
kiemelt 
előirányzatáról 

Abonyi Lajos 
Művelődési Ház, 
Könyvtár és 
Falumúzeum 

személyi 
juttatások 
kiemelt 
előirányzatára 

526 911 
  Ft-
ot 

Abonyi Polgármesteri 
Hivatal 

járulék kiemelt 
előirányzatáról  

Abonyi Lajos 
Művelődési Ház, 
Könyvtár és 
Falumúzeum 

járulék kiemelt 
előirányzatára 

142 266 
  Ft-
ot 

 

 

Az átcsoportosítások után a felhasználható bérmaradványok az egyes intézményeknél: 

 

Abonyi Polgármesteri 
Hivatal 

6 197 203   Ft 

Abonyi Szivárvány Óvoda 
és Bölcsőde 

1 652 480   Ft 

Abonyi Pingvines Óvoda 
és Bölcsőde 

1 916 960   Ft 

Abonyi Gyöngyszemek 
Óvoda 

1 015 920   Ft 

Abonyi Lajos Művelődési 
Ház, Könyvtár és 
Falumúzeum 

905 840 Ft 
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Abonyi Városi 
Sportcsarnok 

329.760 Ft 

 

 

5. A képviselő-testület a bérmaradvány felhasználása során az alábbi szabályokat állapítja meg az 

intézményvezetők számára: 

 

a) a jóváhagyott bérmaradvány terhére juttatásban nem részesülhetnek azon közszolgálati 

alkalmazottak, akik a pedagógusokra és egészségügyi alkalmazottakra vonatkozó központi 

béremelésben részesültek. 

 

b) a jóváhagyott bérmaradvány terhére juttatásban nem részesülhetnek azon közszolgálati 

alkalmazottak, akik jelenlegi munkáltatójukkal hat hónapnál rövidebb közszolgálati jogviszonnyal 

rendelkeznek, ide nem értve azon alkalmazottakat, akik áthelyezéssel kerültek mostani 

jogviszonyukba. 

 

c) a közszolgálati dolgozók a munkateljesítményük figyelembe vételével részesülhetnek a juttatásban 

az intézményvezető döntése alapján. 

 

6.  A képviselő-testület a felkéri a Gazdasági Osztályt, hogy jelen határozatban meghatározott 

előirányzat módosításokat a következő költségvetési rendelet módosításban szerepeltesse. 

 

7. A képviselő-testület engedélyezi, hogy a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában 

működő Humán Szolgáltató Központ a 768 e Ft-os bérmaradványa terhére személyi juttatásban 

részesítse alkalmazottait. 

 

Határidő: 2013. december 31.  

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 

A határozat végrehajtásban közreműködik:   

Gazdasági Osztály 

                         

A határozatról értesül:                                       

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr Balogh Pál jegyző 

Kelemen Tibor aljegyző 

Valamennyi osztályvezető 

 

 

- - - 

 

34./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Bihari János Zeneiskola Alapfokú 

Művészeti Iskola teremhiány problémájának megoldásáról 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, intézményvezető 

asszony lenyilatkozta, mióta megkapták a Báthory u. 2. szám alatti termet, nincs problémája. az 

elbontott zeneiskola helyett több tanteremben, nagyobb alapterületen folyhat az oktatás.  
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Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, örül annak, hogy a probléma megoldódott. Kérte, a továbbiakban 

hagyják őket dolgozni.  

 

Habony István: Elmondta, az ügyet lezártnak tekinti, bár a megoldással nem ért egyet.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Véleménye szerint a táblázatos összehasonlítása a régi és az új zeneiskola termei 

vonatkozásában önmagában félrevezető, hiszen annak idején a tervező is rossz adatokból dolgozott.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

317/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Bihari János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola teremhiány problémájának megoldásáról 

 

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

CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:  

 

1. Képviselő-testülete a tájékoztatót tudomásul veszi.  

 

 

A határozatról értesül:  

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr Balogh Pál jegyző 

Kelemen Tibor aljegyző 

Valamennyi osztályvezető 

Bihari János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 

 

- - - 

 

36./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató az iskolai gyermekétkeztetés problémájáról 
 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság szeptember elején jelezte 

a problémát, amely probléma azóta is fennáll. Megköszönte mindazoknak, akik ebben az ügyben 

bármilyen lépést tettek. Sajnálja, hogy a Bizottság szeptember 12-i beadványára most kellett, hogy 

valamilyen megoldás szülessen. December 1-ig a két intézmény megpróbál egy olyan ütemtervet 

kidolgozni, aminek alapján 20 percenként be tudnak férni az ebédlőbe. Sajnálatosnak tartja, hogy 

Cegléden kellett ennek a megállapodásnak létrejönnie. A Bizottságnak lett volna javaslata, de nem 

kaptak meghívást az iskolákkal történő egyeztetésre. Javasolták, hogy amíg nem sikerül kialakítani az 

ebédlőt a Csillag Zsigmond úton, addig megoldásnak béreljenek helyiséget. Másik javaslatuk az 

iskolaotthonosokat érintette, a leg mobilabb az ő órarendjük. A lyukas óra nem megoldható.  
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Dr. Magyar Gábor: Elmondta, a Bizottságnak nem az a dolga, hogy a Hivatal helyett szakmai munkát 

végezzen, döntéseket kell hoznia. Szeptemberben jelezték a problémát, a kivizsgálás menetéről nem 

kaptak tájékoztatást. A tájékoztató megírásával a probléma nem oldódik meg, a kérdéssel továbbra is 

foglalkozni kell.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: alapvetően a legnagyobb probléma az, hogy a hatáskörök elkerültek. A 

Klebelsberghez tartoznak az oktatási intézmények. Sem a polgármesternek, sem a Bizottságnak, sem a 

Képviselő-testületnek nincs lehetősége az intézményvezetőknek utasítást adni, kérni, a tankerületi 

igazgató, akinek elszámolással tartozik.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Amikor ez a probléma fel lett vetve, hogy megoldást igényel, akkor elnök asszony 

javaslata az volt, hogy az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság megtárgyalja, valamint aljegyző úr 

legyen megbízva ezzel a feladattal. Ezzel nem értett egyet, javasolta, hogy rögtön a tankerületi 

felügyelőhöz forduljanak. A Hivatalnak kellett volna mennie a Klebelsberghez, nem az Innoven Kft-nek. 

Kérte Gulykáné Gál Erzsébet elnök asszonytól, hogy a terem beosztási munkálatokban a Gyulai Gál 

Miklós általános Iskola részéről vegyen részt és járjon közben.  

 

Fekete Tibor: Elmondta, a baj a kommunikációban volt. Az elkészített időbeosztáson múlik, hogy a 

gyermek akkor érkezzen az ebédlőbe, amikor sorra kerül. Abban állapodtak meg, hogy heti 

rendszerességgel, a hetet követően a Klebelsberg részére eljuttatják, ki mikor érkezik az ebédlőbe, a 

beosztás működik-e. Bízik abban, hogy a további átmeneti időszakban megoldódik a probléma, amely 

valamelyest normalizálódott, de nem oldódott meg.  

 

Habony István: Elmondta, nem ért azzal egyet, hogy az intézményigazgatóra nem lehet a Képviselő-

testület ráhatással.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, megalakultak az Intézményi Nevelési Tanácsok, amelynek 

tagja a tantestületből delegált, ő maga is a tagja az Önkormányzat részéről. Az, hogy a problémára nem 

született megoldás, szervezési gond.  

 

Kocsiné Tóth Valéria: Véleménye szerint ezt a problémát már régen meg kellett volna oldani helyben.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

tájékoztatót elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

318/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az iskolai gyermekétkeztetés problémájáról 

 

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

évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai gyermekétkeztetés problémájáról tájékoztatót 

megismerte. 
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A határozatról értesül:  
   Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

   dr. Balogh Pál jegyző 

   Kelemen Tibor aljegyző 

  Valamennyi osztályvezető 

   Innoven Kft. Fekete Mariann 

- - - 

 

37./ Napirendi pont tárgya: Lejárt határidejű határozatok 
 

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 előterjesztés és a határozati javaslat 

elfogadásáról.  

 

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

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

319/2013. (XI.28.) 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: 

 

 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 
 

 Z-264/2013. (XI.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Csizmadia Gyöngyi részére önkormányzati lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról 

 

 Z-265/2013. (XI.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Tóth János részére önkormányzati lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról 

 

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

Abony Város közigazgatási területén található közvilágítási aktív elemek                                

üzemeltetésére és karbantartására cég megbízása 

 

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

a balatonszárszói ifjúsági tábor hasznosításáról 
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2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását rendeli el az alábbi 

határozatok végrehajtására: 

 
 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. december 31. 

 

 270/2013. (XI.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) 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 271/2013. (XI.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) 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 272/2013. (XI.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) 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 273/2013. (XI.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.)  

Határidő: 2013. december 31. 

 

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

útellenőri feladatok ellátására cég megbízásáról 

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 

 

 


