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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. 

 

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

László, Murvainé Kovács Rita, Dr. Egedy Zsolt, Fekete Tibor, Habony István, Dr. Magyar Gábor, 

Gulykáné Gál Erzsébet képviselő 

 

Képviselő-testület tagjai 9 fő. 

 

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

Jászberényi Ferenc Gazdasági Osztály osztályvezetője, Mádi Csaba Mikro-Voks kezelő, Bevíz Barbara 

jegyzőkönyvvezető, dr. Tömböl Klára Loretta titkársági ügyintéző 

 

Meghívottként jelen volt: Pintérné Simon Szabina, a Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi 

Kiállítóhely intézményvezetője, Györe Pál, Gáspár Csaba ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető 

igazgatója, Farkas Zsolt főépítész, Sárkányné Bálint Mária Városi Sportcsarnok intézményvezetője, 

Móczár Benjámin vezető ügyfél menedzser Sourcing Hungary Kft., Kovács István 

 

Állampolgári megjelenés: 1 fő 

 

- - - 

 

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

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

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

testület 9 fővel határozatképes. 

 

Ismertette a Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait.  

 

Napirend:   
 

Nyílt ülés:  

 

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

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

 

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

rendeletének megalkotása (II. forduló)    Polgármester 

 

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

közbeszerzési eljáráson      Polgármester 

 

4. Györe Pál abonyi díszpolgár emlékére állítandó    Romhányiné dr. Balogh Edit 

szobor elkészítésére Pogány Gábor Benő szobrászművész   Polgármester 

megbízása 

 

5. Abony Város Településrendezési terveinek a 0366/56.   Romhányiné dr. Balogh Edit 

hrsz.-ú külterületi földrészleten pontatlanul feltüntetett   Polgármester 

csapadék csatorna nyomvonal javítása kapcsán  tárgyalásos-, 

a 074/2. hrsz.-ú földrészlet és attól keletre eső ~3 ha földterület  

Ká – különleges állattartó telep övezetre teljes eljárásban  
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módosítása kapcsán településfejlesztési döntés meghozatalára 

 

6. Abony Város Településrendezési terveinek a Pintér és   Romhányiné dr. Balogh Edit 

társa Kft. Ceglédi úti telephelyének fejlesztése kapcsán a   Polgármester 

Gip-2 szabályozási övezeti határok módosítására indított  

eljárásban a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szerint  

érkezett vélemények jóváhagyására, illetve a módosítással  

kapcsolatos környezeti vizsgálatra vonatkozó döntés meghozatalára 

 

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

választási plakátok elhelyezéséről szóló önkormányzati   Jegyző 

rendeletének megalkotása 

 

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

építményadóról szóló 20/1998. (XII. 19.) önkormányzati   Jegyző 

rendeletének módosításáról 

 

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

hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati    Polgármester 

Társulása Társulási Megállapodás módosítása 

 

10. Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és    Romhányiné dr. Balogh Edit 

Múzeumi Kiállítóhely infrastrukturális fejlesztésére cégek   Polgármester 

megbízása valamint a 173/2013. (VI.27.) számú  

Képviselő-testületi határozat módosítása 

 

11. Abony Város sport és civil szervezetei részére    Romhányiné dr. Balogh Edit 

térítésmentesen biztosított létesítmények használatára   Polgármester 

keretidő meghatározása 

 

12. Abony Város víziközmű-vagyonának értékelésére cég   Romhányiné dr. Balogh Edit 

megbízásához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására  Polgármester 

cég megbízása, ad-hoc bizottság felállítására 

 

13. KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A Szolnoki   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése   Polgármester 

eszközbeszerzésekkel” című projekt, pályázat indításához  

szükséges intézkedésekre 

 

14. Az Abony, Klapka György út 11/a.      Romhányiné dr. Balogh Edit 

(2018/1 helyrajzi szám) alatti ingatlan értékesítésére   Polgármester 

vonatkozó pályázat kiírása  

 

15. A Piac- Vásárcsarnok (Abony, Kossuth tér 5-7.    Romhányiné dr. Balogh Edit 

859/4 hrsz.) üzlethelyiségek bérleti díjának csökkentése  Polgármester 

 

16. Beszámoló az Abonyi Termálfürdő állapotáról   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

17. Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás hasznosítása Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 
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18. Tájékoztató a társadalmi és civil szervezetek 2013.              Romhányiné dr. Balogh Edit 

évi önkormányzati támogatások felhasználásáról   Polgármester 

 

19. Beszámoló a virágosítási programban tett     Romhányiné dr. Balogh Edit 

intézkedésekről, és további feladatok meghatározásáról  Polgármester 

 

20. Lejárt határidejű határozatok      Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

 

Zárt ülés: 

 

1. Közterület-foglalási díjat megállapító határozattal szemben Romhányiné dr. Balogh Edit 

benyújtott fellebbezés elbírálása     Polgármester 

 

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

alapterületű  Romhányiné dr. Balogh Edit 

bérlakás ismételt bérbeadásáról     Polgármester 

3. Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak   Romhányiné dr. Balogh Edit 

megválasztása        Polgármester 

 

 

 

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

 

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

napirendet egyhangúlag elfogadta. 

 

- - - 

 

Napirend előtti hozzászólások:  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Három témában szeretne szólni. A múlthéten megkereste a természetjárók 

köre és nem értesültek arról, hogy már le kellett volna adni az eseménynaptárba a programot. Lakossági 

megkeresés érkezett, hogy az idei metszés szakszerűen kerüljenek elvégzésre. A harmadik dolog a 

tüdőszűrés, hogy a körülmény az borzasztó volt. Nem tudja ki szervezte, de a jövőben ilyen 

méltánytalan körülmények közt felesleges megtartani. 

 

Fekete Tibor: A Mikes tóval kapcsolatban keresett meg a lakosság, hogy a körülötte lévő járda ki 

taposott út, burkolat nem állja meg a helyét. Kifordultak a téglák. Azt kérné, hogy orvosoljuk a 

helyzetet. 

 

Kovács László: Kérdezte, hogy hogyan áll az egészségügyi helyzet mert az egyik lakos mondta, hogy 

az orvos a mobiltelefonjával világított a beteg szájába. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a Mikes tónál javítani fogják a helyzetet. Az 

egészségügynél a Morrow medicalnak kell biztosítani a minimum feltételeket. A gallyazást végre 

fogjuk hajtani. A tüdőszűréssel kapcsolatban a cég ragaszkodott a helyhez mi többet is megmutattuk 

neki.  
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Parti Mihály: Elmondta, hogy néhány lakost mélyen érintette a Vasút úti fák kivágása. Mindannyian 

tudjuk, hogy ezek a fák abból kerültek elültetésre, amikor a TSZ-ből maradt és ezek lettek elültetve. 

 

Habony István: Elmondta, hogy egy dolgot jeleztek a vállalkozók. A településre ne jöjjenek be 

konkurenciák főleg, úgy ha adót sem fizetnek.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Ezt a problémát nekem is jelezték. Több témában szeretne szólni. Elsőként a 

tüdőszűrést szeretné felhozni. A Szociális bizottság nem tudott róla, hogy tüdőszűrés lesz és ő maga 

sem tudott. Megállapították a hiányosságot és kéri a hivatalt, hogy jövőre dolgozzák ki hogyan lehetne 

méltóbb körülményt létrehozni. Arra akar választ kapni, hogy a választás jogszerűen fog e lezajlani.  

 

Dr. Balogh Pál: Tisztem is egyébként, hogy tájékoztassam a közvéleményt a választások 

előkészítésére vonatkozóan. A mai nap folyamán egy jelentős lépése lesz az előkészületnek ugyanis a 

Képviselő-testület ma dönt a szavazat számláló bizottságokról szóló előterjesztésről.  

Az előkészítésről: bízik benne, hogy maximálisan sikerült betartani a jogszabályokat a jelölt előállítása 

során. A jelöltek állítása a helyi választási iroda vezetőjének a jogköre. A választási iroda 

munkatársaival együtt alakítottuk ki ezt a személyi javaslatot. Valamennyien szerepelnek az abonyi 

választói névjegyzékben, az előkészítés során valamennyi jelölt írásban nyilatkozott arról, hogy vele 

szemben nem áll fenn összeférhetetlenség. A jelenlegi Szavazatszámláló Bizottsági tagok és póttagok 

közül 32 személy ismételt megválasztására teszünk javaslatot.  

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a helyi választási iroda megszerveződött. Az iroda tagja lesz 

két okmányirodai munkatárs is – erre nézve egyeztetést folytattunk a járási hivatalvezető asszonnyal. 

Tájékoztatom az választópolgárokat, hogy a város honlapján olvashatók a szavazóköri utcajegyzék, az 

egyes szavazókörök címei. Kérem, hogy az aki a nemzeti választási irodából nem kapott értesítést az 

keresse fel a Választási irodát és részére átadjuk az értesítőt. 

Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testület, hogy az előző ülésén hozott döntésén nyomán a Trió tv  

próba üzemben, online közvetíti a testület ülését. 

 

Dr. Magyar Gábor: Képviselő társaim, aki a hivatalt szokta mélységesen különböző kritikákkal 

szokta illetni és úgy gondolja ennél aktuálisabb lehetőség nincs, hogy megismételjük. Előttünk van nem 

csak egy törvényességi észrevétel. Több dolog is van, ami a törvényességet érintő kormányhivatali 

állásfoglalás. A mi munkánk a józan észen alapul. Nekünk feltétlen bizalommal kell lennünk a 

törvényességi hátérrel, ami a mi munkánkat kiszolgálja vagy nem szolgálja ki.  

 

Dr. Balogh Pál: Úgy gondolja, hogy Magyar képviselő úr hozzászólása pontosításra szorul. A Pest 

megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti főosztálya egy a közigazgatási állásportálon 

megjelent pályázati felhívást véleményezet - ebben egyetlen egy olyan pontot talált, ami álláspontja 

szerint nincs összhangban a Kttv. vonatkozó 147. § (1) bekezdésében foglaltakkal, nevezetesen, hogy a 

pályázati felhívás ott megjelent szövegében a pályázati feltételek közt szerepel a „főiskola” kifejezés. 

Ennek az oka, hogy a kormányzati állásportál internetes feltöltő felületén kötelező kiválasztani az 

elvárt iskolai végzettség szintjét. A rendszer az így kiválasztott iskolai végzettséget automatikusan 

beemeli a pályázati feltételek közé. Ennek igazolására bemutatom az állásportálon jelenleg fellelhető 

több mint 10 darab jegyzői/aljegyzői pályázatot – valamennyi esetében fennáll a jogosan kifogásolt 

probléma.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A Kéttoronytól minimum egy bocsánat kérést kérnék. 

 

Dr. Magyar Gábor: Azt, hogy a rendszer folyamatosan hibásan tölt fel valamit vagy el hisszük vagy 

nem.  

 

Habony István: Egy percig nem kíván foglalkozni a múlttal, inkább foglalkozzunk a jövővel. Ne 

topogjunk egy helyben. 
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Dr. Egedy Zsolt: Annyit szeretne Elnök úrnak mondani, hogy nyilvános ülésen is fel kell vállalni 

amikor kritizálod a hivatal. 

 

- - - 

 

1./ Napirendi pont tárgya: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28.) 

számú                rendeletének módosítása  

 

 

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

Ferenc osztályvezetőnek a szót. 

 

Jászberényi Ferenc: Elmondta, hogy azért volt szükség a módosításra, mert az államkincstár 

változtatta az álláspontját azon vonatkozásban, hogy az állam által átvállalt adóságokat azon 

összegekhez tartalmazó előirányzatokat kell-e szerepeltetni a költségvetésben vagy nem.  

 

Mikó Kata: Elmondta, hogy ezek az egyeztetést folyamatos volt mert ez a probléma nem csak itt 

hanem más önkormányzatoknál is jelentkezett.  

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról.  

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet hozta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete 

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

módosításáról 

 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 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     4 765 205 e Ft-ban 

       Kiadási főösszegét     4 765 205 e Ft-ban    

 

állapítja meg az alábbi részletezéssel.” 
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(2) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4. § (1) Tárgyévi költségvetési bevételek: 

  

1. Intézményi működési bevételek    379 020 e Ft 

2. Közhatalmi bevételek   366 751 e Ft 

Ebből:  

  Helyi adók   293 302 e Ft 

   Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek   17 007 e Ft 

   Átengedett központi adók   56 442 e Ft 

3. Támogatás Áht.-on belülről   293 632 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.                               833 571 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                             583 316 e Ft 

10. Pénzügyi befektetések bevételei                            116 893 e Ft  

11. Támogatási kölcsönök megtérülése (felh.)   1 500 e Ft 

12. Önkormányzatok felhalm.költségvetési támogatása                           74 981  e Ft 

13. Pénzmaradvány igénybe vétele (belső finanszírozás)  2 022 897 e Ft 

Ebből:  

 működési                                252 898 e Ft                             

           felhalmozási 1 769 999 e Ft                                                 

Összesen:                4 765 205 e FT.”  

 

 

(3) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4.§ (2) Tárgyévi költségvetési kiadások: 

 

1. Személyi juttatások   452 076 e Ft 

2. Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó  112 047 e Ft 

3. Dologi és egyéb folyó kiadások                             1 406 168 e Ft 

4. Támogatásértékű működési kiadások   40 174 e Ft 

5. Pénzeszközátadás áht-n kivülre   16 756 e Ft 

6. Ellátottak pénzbeli juttatása (szoc.jutt.)   199 783 e Ft 

7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása                                          149 e Ft  

8. Felújítási kiadások   225 462 e Ft 

9. Beruházási kiadások                             1 189 948 e Ft            

10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások   0 e Ft 

11. Adott kölcsönök   10 000 e Ft 

12. Tartalékok   942 335 e Ft 

13. Finanszírozási kiadások   170 307 e Ft 

Összesen:                                                                                 4 765 205 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. 
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(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, 2014. március 04. 

 

               Romhányiné dr. Balogh Edit    Dr. Balogh Pál                               

   Polgármester            Jegyző      

       

Kihirdetve: Abony, 2014. március 04. 

 

          Dr. Balogh Pál 

                           Jegyző 

 

       - - - 

 

 

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

     megalkotása (II. forduló) 

 

 

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

a testület figyelmét a 4-es táblázatra. A 2014. évi önkormányzati pénzügyi szabályozás alapelve a 

korábbi évek gyakorlatában már eddig is alkalmazott forrásszabályozás. Ennek megfelelően, a 

költségvetés tervezésénél a bevételek és kiadások pontos meghatározása, egyaránt rendkívül indokolt. 

A költségvetés összeállítása, az államháztartási törvénybe foglalt pénzügyi szabályozás, valamint az 

ágazati törvények, rendeletek, illetve a képviselő testület 2014. évre vonatkozó döntéseinek 

figyelembevételével került összeállításra. Az önkormányzat pénzügyi lehetőségét továbbra is a 

központi költségvetésből való részesedése határozza meg. A 20-dik oldalon lehet megtekinteni a civil 

szervezeteknek és az eseménynaptárra betervezett forrást. Jelen előterjesztés előkészítésekor 

változatlanul hangsúlyt helyeztünk az önkormányzati és intézményi saját bevételek pontos 

számbavételére, a bevételi források teljes körű tervezésére. Az önkormányzat bevételeit a saját 

bevételeken túlmenően, a költségvetési törvényben szereplő központi költségvetési kapcsolatokból 

származó az önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 

ismeretében határoztuk meg. Év közben biztos, hogy módosítani kell de most rendeletet lehet alkotni. 
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Habony István: Kérdezte, hogy az aljegyző úr azt mondta pénzügyi bizottság előtt, hogy az elmúlt 

években az adó bevételek nem teljesültek és most ő az adó csoporttal ennek az adó behajtásán dolgozik. 

2008 évi adó hajthatók be 2014. július 1-ig. 2009,2010,2011,2012,2013-ig mi az-az adó kintlévőség 

évenként. Azt kérdezi Kelemen úrtól mennyi az évi be nem hajtott adó, amivel gyakorlatilag a 

költségvetés számolhat 2014-ben, mert minden bejött forint ezt az évet enyhíti. Azokat kell 

megkeresni, akik arra képesek, hogy ezeket befizessék. Kérdezi, hogy a 34 fő a hivatalban miért 

duzzadt fel 41-re? 

 

Kelemen Tibor: Elmondta, hogy pontos számadatokkal 2008-ban 31 millió 446 ezer 26 Ft volt a 

kintlévőség. Ebből 10 millió Ft összeg befolyt. a többi inkasszó útján szépen folyik be. 2009-es év 

ahhoz még nem nagyon nyúltunk hozzá 42 millió 139 ezer 810 Ft, 2010 36 millió 50 ezer 65Ft, 2011-

ben 34 millió 193 ezer 492 Ft, 2012 év 57 millió 50 ezer 565 Ft, 2013-as év 52.771.842, Ft-ot mutat, 

ehhez hozzájön a 2014. január 31-ig már kötelezően előírt adók befizetése ez 71 millió 230 ezer 681 Ft. 

Ennek március 15-e a határideje. Az adók behajtása igen nagy erőt igényel a munkatársaktól. Az 

adózók létszámát és a kintlévőségeket átszámoltuk felülvizsgáltuk, és tartozásoknak várhatóan 55-60 

%-a behajtható.  

 

Dr. Balogh Pál: Elmondta, hogy a költségvetési rendelet 5 § 1. pontjában szerepel a polgármesteri 

hivatalra vonatkozó létszámkeret felosztása: a 34 fő köztisztviselőn túl, a hivatal foglalkoztat egy 

főállású portást/telefonközpontost, akinek bérköltségét megállapodás alapján felerészben a 

Kormányhivatal finanszírozza. Az elmúlt év testületi döntésével összhangban foglalkoztat a hivatal 1 fő 

részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatottat, és további 4 fő részmunkaidős rehabilitációs 

foglalkoztatottak akiknek a teljes bérköltsége a TÁMOP pályázat keretében kerül finanszírozásra. 

  

Habony István: A kérdésem nem arra irányult, hogy ki finanszírozza a házban dolgozókat. 

 

Fekete Tibor: A költségvetéssel kapcsolatban van ez verzió, ami ki van egészítve, maga az adó 

bevételek tekintetében ez már helytálló. Az említett 330 millió körüli összeg mi az ami befolyhat ebben 

az időszakban évben mi az ami reálisan befolyik. 

 

Kelemen Tibor: Erre azt tudja válaszolni, hogy a felmérések alapján, amit per pillanat lát 2015 

áprilisig ennek az összegnek a 60 %-a befolyhat.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Pénzügyi bizottság elnök kérdezte, hogy igaz-e hogy a hivatal nem tudja előállítani a 

csekkeket? 

 

Kelemen Tibor: Elmondta, hogy készíteni fog egy tájékoztatót. 

 

Dr. Balogh Pál: Tájékoztatja a Képviselő- testületet, hogy szerződést aláírtuk az adatállományt 

átadtuk, ebből állítja elő a nyomda az értesítőket és a csekkeket. Mindezek előállításához nem 

rendelkezünk olyan technikával, amellyel ilyen költségszint mellett elő tudnánk állítani ezeket. 

Az értesítőket – miként az elmúlt évben is – postai úton továbbítjuk, a Posta viszonylag kedvező 

árajánlatot tett. A jövő hét elején az értesítők és csekkek kézbesítésre kerülnek. 

  

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

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

határozati javaslatot nem fogadta el. 

 

Szünet! 

 

  - - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy mivel nem került elfogadásra a költségvetési rendelet 

így Jegyző urat felkéri, hogy tájékoztassa a lakosságot, hogy mi a következménye. 

 

Dr. Balogh Pál: Ismertette az alábbi jogszabályokat, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

111. §-a, azz államháztartásról szóló törvény 83§ (6) bekezdését, a határidőkre vonatkozóan az Áht. 25 

§ (1) bekezdését. 

 

Vargáné Francsák Hajnalka: Mélységesen csalódott, hogy ezt a költségvetést nem fogadta el a 

testület valóban elképzelhető,  hogy ez a bevételi főösszeg nem fog teljesülni úgy ahogy  a tavalyi év 

folyamán is olyan összeg jött be a testület elé, ami egy megemelt bevételi főösszeg, hogy a működési 

kiadásokat finanszírozni tudjuk. Módosító javaslatokat nem kaptunk. Jelen pillanatban az 

önkormányzatnak 50 millió forintja van és a szállítói tartozás 62 millió forint. Ha márciusig nem lesz 

költségvetésünk, akkor 1 hétig tudjuk az intézményeket finanszírozni. 

 

   - - - 

 

3./ Napirendi pont tárgya: Részvétel csoportos önkormányzati földgáz energia közbeszerzési 

     eljáráson 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte Móczár Benjámint majd átadta neki a szót. 

 

Móczár Benjámin: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 206/2013. (VIII.1.) sz. határozata 

alapján döntött a csoportos önkormányzati földgáz energia közbeszerzési eljáráson való részvételről. A 

közbeszerzési feladatok teljes körű lefolytatásával a Sourcing Hungary Kft-t bízta meg. Törökbálint 

Városgondnokság gesztorálásával indított földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráson az 

E.ON Energiaszolgáltató Kft. (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) nettó ajánlati ár (HUF/m³) 

130,00 -on lett a nyertes ajánlattevő. 2014. január 15-én az E-ON munkatársa email-ben értesítette az 

Önkormányzatot, hogy a közbeszerzési eljárás során a 2014. 07. 01. - 2015. 07. 01. -es időszakra adott 

ajánlatukat a 2015. 07. 01. - 2016. 07. 01.-es időszakra nem tudják biztosítani. Ennek okán - 

Törökbálint Városgondnokság gesztor által jóváhagyva és a csoport tagjaival egyeztetve - idén 

tavasszal lehetőség lenne a csoportos földgáz beszerzést Törökbálint Városgondnokság gesztorálásával 

és változatlan feltételekkel a  2015. júl. 1-től 2016. okt. 1-ig tartó időszak ellátásának közbeszerzésére. 

A tagságban a következő önkormányzatok vesznek részt:Abony Város Önkormányzata,Balassagyarmat 

GAMESZ, Balassagyarmat Város Önkormányzata, Hajdúszoboszló Város Önkormányzata,Karcag 

Város Önkormányzata, Pécel Város Önkormányzata, Tiszakécske Város Önkormányzata, Törökbálinti 

Városgondnokság, Csoport mennyisége összesen: 2104800 m3. Jelenleg új tagok csatlakozása (pl.: 

Túrkeve Város Önkormányzata) is folyamatban van, ezért várhatólag a tavalyihoz képest magasabb 

lesz a csoportszintű mennyiség (ezzel nőni/erősödni fog a csoport toleranciasávja is) valamint 

kedvezőbb lesz az árazás is a még nagyobb mennyiségből adódóan. Ahhoz, hogy részt tudjon venni 

Abony Város Önkormányzata az idén tavaszi megismételt csoportos eljárásunkban, kéri a Sourcing 

Hungary Kft., hogy legkésőbb 2014. február 28-ig elfogadni és visszaküldeni aláírva mellékelt 

tagfenntartó nyilatkozatot. 

 

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 határozat elfogadásáról 

 

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

határozati javaslatot elfogadta: 

33/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat 

Részvétel csoportos önkormányzati földgáz energia közbeszerzési eljáráson 

 

Abony Város Önkormányzat 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 felhatalmazza a polgármestert a határozat 

mellékletét képező tagság fenntartásáról szóló nyilatkozat aláírására továbbá tudomásul 

veszi, hogy a 2013. 08.06.-án aláírt Szindikátusi Szerződés az aláírástól számítottan 

változatlan tartalommal hatályban maradt.  

 

 

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 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Sourcing Hungary Kft. 

 Gesztor 

 

   - - - 

 

Dr. Magyar Gábor kiment az ülésről. 

 

 

4./ Napirendi pont tárgya: Györe Pál abonyi díszpolgár emlékére állítandó szobor 

elkészítésére      Pogány Gábor Benő szobrászművész megbízása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  Elmondta, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek 

Kollégiuma 2013. 10. 22.-i ülésén a Györe Pál abonyi díszpolgár emlékére állítandó szobor 

elkészítésére (alkotó: Pogány Gábor Benő) célú pályázatot az igényelt 3.667.125,- Ft támogatásból 

3.500.000,- Ft támogatásban részesítette.2013. december 30-i dátummal a Nemzeti Kulturális Alap 

Igazgatósága megküldte a Vizuális Művészetek Kollégiumához benyújtott Györe Pál abonyi díszpolgár 

emlékére állítandó szobor elkészítésére a támogatási szerződést. A megvalósítás teljesítési időtartama: 

2014. augusztus 01.A támogatási szerződés megkötésének feltétele volt a Magyar Alkotóművészeti 

Közhasznú Nonprofit Kft. szakvéleménye. A 2013. december 10-én bemutatott 1:5-ös léptékű modellt 

módosításokkal megvalósításra, a megrendelőnek (önkormányzat) elfogadásra javasolja, továbbá a 

kijelölt helyszínt is elfogadásra javasolja. A figura zsebre tett kézzel való ábrázolása elfogadható, mivel 

ez a testhelyzet nem idegen az idősebb generációban sem, amellett ezzel a kompozíciós megoldással a 

kezek helyzete is megoldott. Javasolt a szobor Falumúzeum előtti, bal oldali kert bal oldalán történő 

felállítása. Az itt lévő ekét a jobb oldali kertbe célszerű áthelyezni, a fölötte magasodó fát ki kell vágni, 

amit annak „rossz” állapota is indokol. A padokat a szobor felé be kell fordítani, hogy térszervező 
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elemként is funkcionálhassanak. Javasolják a járdától elválasztó alacsony kerítések eltávolítását. A 

Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. szakvéleményében megfogalmazottakat a 

közmunka program keretében kerül megvalósításra, így az többlet anyagi erőforrást nem igényel. 

fakivágás, pad és eke áthelyezése, alacsony kerítés elbontása. 

Dr. Egedy Zsolt: Módosító javaslatot szeretne mondani, ami elhangzott bizottsági ülésen is. A 

módosítás az, hogy Településfejlesztési Osztályt, hogy a Vasút úti homlokzat esztétikai felújítására 

kérjen be árajánlatokat, majd erre vonatkozóan készüljön előterjesztés a következő Képviselő-testületi 

ülésre. 

 

Habony István: Kérdezte, hogy a Pogány úr meg lett-e hívva az ülésre? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Benne van a meghívóban meg lett hívva. 

 

 

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 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot elfogadta: 

 

34/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat 

Györe Pál abonyi díszpolgár emlékére állítandó szobor elkészítésére Pogány Gábor Benő 

szobrászművész megbízásáról 

 

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

évi CLXXXIX. törvény 107. §.-ában és a 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Györe Pál díszpolgár emlékére 

állítandó szobor elkészítésével Pogány Gábor Benő szobrászművészt bízza meg nettó 

4.125.000,- Ft + Áfa összegben, (bruttó 5.238.750,- Ft), melyből 3.500.000,- Ft a Nemzeti 

Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által megítélt összegig biztosított, a 

fennmaradó 1.738.750,- Ft-ot pedig a Két Torony Kötvény terhére biztosítja. 

 

2. A 260/2013. (IX.26.) számú Képviselő-testületi határozat 1. pontját hatályon kívül helyezi. 

 

3. A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződés aláírására felhatalmazza a 

polgármestert. 

 

4. A Képviselő-testület kéri a Településfejlesztési Osztályt, hogy a Vasút úti homlokzat 

esztétikai felújítására kérjen be árajánlatokat, majd erre vonatkozóan készüljön előterjesztés 

a következő Képviselő-testületi ülésre. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

A határozatról értesül: 
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 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Abonyiak Abonyért Alapítvány 

 Antal Sándor- Rozsdás Kft. Abony, Baross G. u. 2. 

 Pogány Gábor Benő szobrászművész 

 Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

 

        

       - - - 

 

 

 

5./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Településrendezési terveinek a 0366/56. hrsz.-ú 

külterületi földrészleten pontatlanul feltüntetett csapadék csatorna nyomvonal javítása kapcsán  

tárgyalásos-, 

a 074/2. hrsz.-ú földrészlet és attól keletre eső ~3 ha földterület Ká – különleges állattartó telep 

övezetre teljes eljárásban módosítása kapcsán településfejlesztési döntés meghozatalára 

 

Farkas Zsolt: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat kiegészítést nem kívánt tenni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a határozatban a számozást majd ki kell javítani. 

 

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 

határozati javaslatot elfogadta: 

 

35/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat 

Abony Város Településrendezési terveinek a 0366/56. hrsz.-ú külterületi földrészleten 

pontatlanul feltüntetett csapadék csatorna nyomvonal javítása kapcsán tárgyalásos-,  

a 074/2. hrsz.-ú földrészlet és attól keletre eső ~3 ha földterület Ká – különleges állattartó telep 

övezetre teljes eljárásban módosítása kapcsán településfejlesztési döntés meghozatalára 
 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 1. pontjában rögzített feladatkörében 

eljárva, figyelembe véve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

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

feladatairól szóló kötelezettségeit és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) előírásait, az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2013. (IV. 29.) önkormányzati 

rendeletként jóváhagyott hatályos Hely Építési Szabályzata mellékletét képező SZ-1 külterületi 
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Szabályozási tervlap 0366/56. hrsz. alatti földrészleten történt téves rajzi feldolgozását javító 

módosítását – a Rendelet 32. § (6) bekezdés (d) pontja alapján – tárgyalásos eljárással elindítja.  

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 92/2013 (IV, 25,) számú határozattal, és a 

11/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendeletként jóváhagyott hatályos településrendezési eszközei 

módosítását a 074/2. hrsz. alatti földrészlet, illetve annak keleti oldalán ~3 ha terület Eg – 

gazdasági erdő övezetből Ká – különleges állattartó telep szabályozási övezetté módosítását – a 

Rendelet 32. § (3) bekezdés  alapján – teljes eljárással elindítja. 

 

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

alapján az 2. határozati pontban megnevezett településrendezési célok megvalósítása érdekében 

az Önkormányzat, a kiválasztott településtervező – Kiszelovics Ildikó  egyéni vállalkozó - és a 

módosításban érdekelt Kovács László (2740 Abony, Függetlenség utca 10/a.), mint 

költségviselő között háromoldalú településrendezési tervezési szerződés jöjjön létre, azzal, hogy 

a szerződésben rögzíteni kell, hogy  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 – Kovács László vállalja. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatnak megfelelő háromoldalú 

településrendezési tervezési szerződés aláírására, és felkéri a szükséges intézkedések megtételé 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

 

A végrehajtásban közreműködik: 
Farkas Zsolt főépítész 

Titkárság 

Értesül: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

Kelemen Tibor János aljegyző 

Jegyzői Titkárság 

Farkas Zsolt főépítész 

Településfejlesztési Osztály 

Kovács István-2740 Abony, Rózsás dűlő 0366/56 

Kovács László- 2740 Abony, Függetlenség utca 10/a 

Kiszelovics Ildikó településtervező egyéni vállalkozó 

 
 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

       - - - 

 

6./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Településrendezési terveinek a Pintér és társa Kft. 

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

módosítására indított eljárásban a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szerint érkezett 
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vélemények jóváhagyására, illetve a módosítással kapcsolatos környezeti vizsgálatra vonatkozó 

döntés meghozatalára 

 

Farkas Zsolt: A Kiszelovics Ildikó településtervező a módosítás eljárásrendjéhez szükséges 

véleményezési dokumentációt elkészítette, amit a Rendelet 41. § (2) bekezdése szerinti érdekeltek 

számára véleményezésre megküldtünk 2013. december 18-án. A vélemény válaszokat, 

állásfoglalásokat és észrevételeket a megküldésükre rendelkezésre álló 15 napon felül – az év végi 

ünnepekre tekintettel – január végéig vártuk. A tárgyi eljárásban született vélemények összességében a 

tervezett fejlesztésnek nem mondanak ellent, néhány esetben a módosítás környezetében lévő 

lakóövezet miatt szigorúbb feltételek előírásával a tervezett telephely bővítések területeinek lakóból 

gazdasági övezetbe történő átsorolását támogatják. A vélemények összesítését a mellékelt összefoglaló 

táblázat tartalmazza. A vélemények között ellentmondó nem érkezett, így a polgármesternek nem 

kellett arra vonatkozóan egyeztető tárgyalást összehívnia. A szintén mellékelt – a tervezői szakmai 

magyarázat alapján készült – főépítészi szakmai magyarázat részletezi a tervek alátámasztó és a 

jóváhagyandó munkarészeinek átdolgozására vonatkozó – véleményezők és észrevételek, szigorító 

feltételek szerinti tételes felsorolását, melyek alapján az eljárás következő lépéséhez a dokumentáció 

munkarészei aktualizálásra kerülnek. Az eljárás véleményezést követő szakaszában a beérkezett 

véleményeket a Rendelet 39. § (2) bekezdése értelmében a Képviselő-testülettel ismertetni kell, és 

elfogadásukról vagy el nem fogadásukról a Képviselő-testületnek határozatban kell döntenie. A 

környezet- és természet védelméért felelős államigazgatási szervekhez az eljárás lefolytatásához 

kapcsolódó – környezeti vizsgálat elkészítésének igényére vonatkozó – kérdésre a beérkezett 

véleményekben egyöntetűen nemleges állásfoglalás érkezett. Így a Képviselő-testület számára szintén 

lehetséges a környezeti vizsgálat elkészíttetésére vonatkozó nemleges döntés meghozatala. 

 

 

 

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 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot elfogadta: 

 

36/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat 

Abony Város Településrendezési terveinek a Pintér és társa Kft. Ceglédi úti telephelyének 

fejlesztése kapcsán a Gip-2 szabályozási övezeti határok módosítására indított eljárásban a 

314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szerint érkezett vélemények jóváhagyására, illetve a 

módosítással kapcsolatos környezeti vizsgálatra vonatkozó döntés meghozatalára 
 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 1. pontjában meghatározott 

feladatkörében 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 és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásait, az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 295/2013. (IX. 29.) Képviselő-testületi 

határozattal a Pintér és társa Kft. Ceglédi úti telephelyének fejlesztése kapcsán a Gip-2 

szabályozási övezeti határok módosítására elindított Településrendezési terv módosítás 
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gyorsított eljárásában a Rendelet 41. § végrehajtása alapján érkezett véleményeket megismerte 

és elfogadja.  

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárás folytatásához felkéri a 

Polgármestert, hogy a véleményezési szakasz – Rendelet 39. § (3) bekezdése szerinti – 

lezárásához az 1. pontban meghozott döntés dokumentálásáról és közzétételéről gondoskodjon.  

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 295/2013. (IX. 29.) Képviselő-testületi 

határozattal a Pintér és társa Kft. Ceglédi úti telephelyének fejlesztése kapcsán a Gip-2 

szabályozási övezeti határok módosítására elindított Településrendezési terv módosításhoz a 

környezeti vizsgálat elkészítését – az illetékes államigazgatási szervek vizsgálatra vonatkozó 

nemleges állásfoglalásával egyetértésben – nem kéri.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: 
 Farkas Zsolt főépítész 

 Titkárság 

Értesül:Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

              Parti Mihály alpolgármester 

              dr. Balogh Pál jegyző 

              Kelemen Tibor János aljegyző 

              Titkárság 

              Farkas Zsolt főépítész 

   Településfejlesztési Osztály 

   Pintér és Társa Kft. 

   Kiszelovics Ildikó településtervező egyéni vállalkoz 
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7./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a választási plakátok  

             elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása 

 

Dr. Balogh Pál: Ismertette a rendeletalkotási felhatalmazást tartalmazó jogszabályhelyet, a választási törvény 

144. § (5) bekezdését. A korábbi fordulókban elhangzott módosítási javaslatokat, ami jogszabály szerint 

beépíthető volt azt beépítettük. 

 

Dr. Egedy Zsolt kiment az ülésről. 

 

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 rendeletelfogadásáról 

 

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

rendeletet elfogadta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

9/2014. (III.04. ) önkormányzati rendelete 

 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

a választási plakátok elhelyezéséről szóló 

önkormányzati rendelete 

 

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

bekezdés a) pontjába alapján, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (5) bekezdésében 

foglalt jogalkotási hatáskörében eljárva az alábbiakat rendeli el: 

 

1.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed a választási plakátok Abony város közigazgatási területén történő elhelyezésére. 

 

2.§. 

 

(1) Tilos választási plakátot elhelyezni – az önálló hirdető-berendezéseken (ide értve a molinót is) történő 

elhelyezés kivételével - a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott középületeken  

(2) Tilos választási plakátot elhelyezni – az önálló hirdető-berendezéseken (ide értve a molinót is) történő 

elhelyezés kivételével - a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott közterületeken elhelyezkedő 

növényzeten, létesítményeken, így különösen szobron, utcabútoron, kandeláberen, elektromos 

szekrényen, buszvárón, ide nem értve a közterületet határoló ingatlanok falát és kerítését, ha az ottani 

elhelyezést jogszabály nem tiltja. 
 

 

3.§. 

 

(1) Aki a jelen rendeletben meghatározott tilalmat megszegi, köteles az épületet valamint a közterületen lévő 

létesítményeket és növényzetet eredeti állapotában helyreállítani, az erre vonatkozó felhívás átvételétől 

számított 48 órán belül. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a Polgármesteri Hivatal az eredeti állapot 

helyreállítását - a kötelezettséget mulasztó költségére - elvégezteti. 

 

(2) A szabályszegőkkel szemben a közterület-felügyelet jogosult eljárni, közigazgatási és helyszíni bírságot 

szabhat ki. 
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Záró rendelkezések 

 

4. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a választási kampány idejére szolgáló hirdetmények elhelyezéséről szóló 7/1994. 

(III.21.) számú önkormányzati rendelet. 

 

 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésén. 

 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                                          Dr. Balogh Pál 

            polgármester                                                                              jegyző 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2014. március 04. 

  Dr. Balogh Pál 

                                                                                                               jegyző 

 

       - - - 

 

Dr. Magyar Gábor visszajött az ülésre. 

Fekete Tibor kiment az ülésről. 

 

 

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

                       szóló 20/1998. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Dr. Balogh Pál: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat kiegészítést nem kívánt tenni. 

 

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 rendeletelfogadásáról 

 

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

rendeletet elfogadta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2014. (III. 04. ) önkormányzati rendelete 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 20/1998. (XII.19.) 

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

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a helyi adókról szóló 1990. 

évi C törvényt a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

A Rendelet 2.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„ Az adó alanya az, akit a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban: helyi adó törvény) 3. és 

12. §-a az építményadó alanyaként megjelöl, azzal, hogy az a magánszemély, aki magánszemélyek 

kommunális adójának megfizetésére köteles, ugyanazon adótárgy után építményadót – a helyi adó 

törvény 7. §  a) pontja alapján - nem fizet.” 

 

 

Záró rendelkezések 

 

2. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 

 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésén. 

 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                                          Dr. Balogh Pál 

            polgármester                                                                              jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2014. március 04. 

  Dr. Balogh Pál 

                                                                                                                jegyző 

 

       - - - 

 

9./ Napirendi pont tárgya: A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói 

     Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás  

     módosítása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozatot elfogadta: 
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37/2014.(II.27.) számú 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. Abony Város Képviselő-testülete a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói 

rekultivációjának Abony Város Önkormányzati Képviselő-testülete 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. Abony Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának 

és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének aláírására és a szükséges intézkedések 

megtételére. 

3. Abony Város Képviselő-testülete a 313/2013.(XI.28.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Titkárság 

Határidő: 2014. március  

Határozatról értesülnek:  

      1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

      2. Parti Mihály alpolgármester 

      3. Dr. Balogh Pál jegyző 

      4. Kelemen Tibor aljegyző 

      5. Valamennyi osztályvezető  

      6. Szalay Ferenc a Társulási Tanács elnöke 

      7.Társulási Tanács tagjai 
 

       - - - 

 

10./ Napirendi pont tárgya: Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely  

           infrastrukturális fejlesztésére cégek megbízása valamint a 173/2013. (VI.27.) 

          számú Képviselő-testületi határozat módosítása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: 2013. október 16. -i dátummal az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

Kultúráért Felelős Államtitkára értesítette az önkormányzatot, hogy a települési önkormányzatok által 

fenntartott muzeális intézmények 2013. évi szakmai támogatására 1.500.000,- Ft támogatást nyert az Abonyi 

Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely infrastrukturális fejlesztésére. A támogatási összeget 

a Belügyminisztérium utalványozása alapján a Kincstár, legkésőbb 2013. november 19-éig utalja át az 

Önkormányzat fizetési számlájára – ami meg is történt. A támogatás feltétele, hogy a Kedvezményezett a 

támogatott fejlesztés keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a fejlesztés befejezését követő 

legalább 5 évig fenntartja. A támogatás felhasználásának kezdő időpontja: 2013. október 18. - véghatárideje: 

2014. június 30. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy köteles a feladat megvalósításáról szakmai 

beszámolót készíteni, és azt a Támogató részére 2014. július 31-ig megküldeni. A Képviselő-testület a 

173/2013. (VI.27.) sz. határozatával döntött a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények 

szakmai támogatásának 2013. évi szabályairól szóló 40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet alapján támogatási igény 

benyújtásáról. A projekt összköltsége bruttó ~ 6.028.149,- Ft, az igényelt támogatás bruttó 3.000.000,- Ft. A 

fennmaradó bruttó 3.028.149,- Ft biztosítása nyertes pályázat esetén a Két Torony Kötvény terhére történik. 

Javasolja, hogy  Tolnátó Építőipari Kft legyen megbízva és a Gazsovics Tibort a gáz szerelésre. 
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Dr. Egedy Zsolt visszajött az ülésre. 

 

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 fogadásáról 

 

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

határozatot elfogadta: 

 

38/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat 

Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely infrastrukturális fejlesztésére 

cégek megbízásáról valamint a 173/2013. (VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról 

 

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 Abony, Vasút út 16. szám alatti Falumúzeum villamos rekonstrukciós 

kivitelezési feladatok ellátására a Tolnátó Építőipari Szövetkezet céget bízza meg bruttó 

4.263.835.-Ft összegben. A rendelkezésre álló fedezet a települési önkormányzatok által fenntartott 

muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. évi szabályairól szóló 40/2013. (VI.7.) EMMI 

rendelet alapján megítélt 1.500.000,- Ft összeg, bruttó 2.763.835,- Ft a fennmaradó összeg fedezete 

pedig a Két Torony kötvény terhére biztosított. 

 

2. A Képviselő-testület az Abony, Vasút út 16. szám alatti Falumúzeum belső gázszerelési és a 

központi fűtés szerelési munkáinak ellátására a Gazsovics Tibort  bízza meg 3.380.020,-Ft 

összegben, melynek fedezete a Két Torony kötvény terhére biztosított. 

 

3. A települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. 

évi szabályairól szóló 40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet alapján támogatási igény benyújtásáról szóló 

173/2013. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat 1. pontja az alábbiakra módosul: 

 

„Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 2740 Abony, Vasút út 

16. hrsz. 3342 számú ingatlan infrastrukturális fejlesztésének összköltsége bruttó 7.643.855,- Ft, 

melyből 1.500.000,- Ft támogatásból rendelkezésre áll, a fennmaradó bruttó 6.143.855,-FT a 

Képviselő-testület a Két-Torony Kötvény terhére biztosítja.” 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a jelen határozatnak megfelelő szerződések 

aláírására. 

 

Határidő:  2014. március 31. 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely  

Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

 Ajánlattevők 



 

22 

 

 

           - - - 

 

 

11./ Napirendi pont tárgya: Abony Város sport és civil szervezetei részére térítésmentesen biztosított 

      létesítmények használatára keretidő meghatározása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy érkezett egy kérelem 

a szivacskézilabda részére. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Ők egyesület tagok? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem ők óvodások még ők utánpótlásra felkészülők. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozatot elfogadta: 

 

39/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat 

Abony Város sport és civil szervezetei részére térítésmentesen biztosított létesítmények használatára 

keretidő meghatározása 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelembe véve Abony Város Önkormányzat Képviselő-

testületének az Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú önkormányzati rendeletet figyelembe véve az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az abonyi sport és civil szervezetek részére a jelen 

határozat mellékletében foglaltak szerint biztosít térítésmentes használati lehetőséget a tulajdonában álló 

létesítményekben. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Abokom Nonprofit Kft-t, hogy a jóváhagyott 

időkeretek felhasználását illetően a szükséges egyeztetéseket a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központtal, valamint az oktatási intézmények vezetőivel folytassa le. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Abokom Nonprofit Kft., az Abony Városi 

Sportcsarnok és az Abonyi KID Football Club vezetőit, hogy az érintett szervezetek vezetőivel az 

időkeret felhasználását illetően a zavartalan működés és működtetés érdekében az egyeztetéseket 

folytassa le. 

 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős: Abokom Nonprofit Kft., 

A végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési osztály 

 

Értesülnek: Romhányiné dr. Balogh Edit 

  Parti Mihály alpolgármester 

  dr. Balogh Pál jegyző 

  Kelemen Tibor János aljegyző 

  Valamennyi osztályvezető 
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  Abokom Nonprofit Kft. 

Kérelmező sport és civil szervezetek 

Abony Városi Sportcsarnok 

Abony KID Football Club 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

        - - - 

 

12./ Napirendi pont tárgya: Abony Város víziközmű-vagyonának értékelésére cég megbízásához  

              szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására cég megbízása, ad-hoc  

    bizottság felállítására 

 

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

megbízni a közbeszerzési feladatok teljes körű lefolytatásával  a Kármentor Bt., víziközmű-vagyonértékeléssel 

kapcsolódó - bíráló bizottsági - feladatok ellátásával m e g b í z z a Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadó 

Gáspár Csaba ügyvezető igazgató - ABOKOM Nonprofit Kft., Kemecsei Antal főmérnök - ABOKOM 

Nonprofit Kft., Jászberényi Ferenc gazdasági osztályvezető - Abonyi Polgármesteri Hivatal, dr. Balogh Pál 

jegyző - Abonyi Polgármesteri Hivatal, Nagy Róbert külsős szakértőt. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozatot elfogadta: 

 

40/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat 

Abony Város víziközmű-vagyonának értékelésére cég megbízásához szükséges közbeszerzési eljárás 

lefolytatására cég megbízása, ad-hoc bizottság felállításáról 

 

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

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

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

 

1.  Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város víziközmű-vagyonértékeléssel 

kapcsolatos közbeszerzési feladatok teljes körű lefolytatásával a KÁR-MENTOR-t bízza meg. A 

megbízási díja 290.000,- Ft + Áfa, azaz 368.300,- Ft, melynek fedezete az Abony Város Önkormányzat 

Két Torony kötvényének terhére biztosított. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város víziközmű-vagyonértékeléssel 

kapcsolódó - bíráló bizottsági - feladatok ellátásával  

m e g b í z z a 

Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadó  

Gáspár Csaba ügyvezető igazgató - ABOKOM Nonprofit Kft. 

Kemecsei Antal főmérnök - ABOKOM Nonprofit Kft. 

Jászberényi Ferenc gazdasági osztályvezető - Abonyi Polgármesteri Hivatal 

dr. Balogh Pál jegyző - Abonyi Polgármesteri Hivatal 

Nagy Róbert külsős szakértő 

 

A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság elnökének  Tóth Róbert választja meg. 
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3. Nagy Róbert személyében, úgy részére a  Képviselő-testület 50.000,- Ft megbízási díjat állapít meg. 

 A megbízási díj fedezetét a Abony Város Önkormányzata a Két Torony kötvény terhére 

biztosítja. 

 

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

polgármestert a határozatnak megfelelő szerződések aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor János aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Ajánlattevők 

 Megbízott Ad-Hoc Bizottság tagjai 

 

       - - - 

 

Fekete Tibor visszajött az ülésre. 

 

13./ Napirendi pont tárgya: KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A Szolnoki Térségi   

    Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése  eszközbeszerzésekkel” című  

    projekt, pályázat indításához szükséges intézkedésekre 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszeren belül a szelektív 

hulladékgyűjtés hulladékudvarok létesítésével és gyűjtőszigetek telepítésével került megoldásra az ISPA 

projekt keretén belül. Azonban az elmúlt évek tapasztalatai és a Ht. előírásai alapján az anyagában 

hasznosítható hulladékáramok hatékonyabb begyűjtése érdekében szükséges a szelektív hulladékgyűjtés 

fejlesztése eszközbeszerzésekkel. Jelenleg a Kétpói Hulladéklerakóra beszállított hulladékok teljes egészében a 

depóniára kerülnek, ezáltal jelentős hulladéklerakási járulékot – 6000 Ft/t - köteles fizetni a lerakót üzemeltető 

szolgáltató. A hulladéklerakási járulék csökkentése érdekében a lehető legtöbb hulladék lerakástól történő 

eltérítése és hasznosítható másodlagos anyagok leválasztására mobil előkezelő sor beszerzése indokolt. A 

vegyesen gyűjtött hulladék továbbra is a Kétpói Hulladéklerakóra kerülne beszállításra, azonban a depóniában 

történő elhelyezés előtt megtörténne a hulladék mechanikai-biológiai előkezelése, melynek során csökken a 

véglegesen lerakott hulladék mennyisége, így a fizetendő hulladéklerakási járulék összege is. Amennyiben 

csökken a fizetendő hulladéklerakási járulék összege, úgy a lakosság által megfizetett hulladékkezelési 

közszolgáltatási díj is közvetve csökkenhet. A Környezet és Energia Operatív Program keretében KEOP-

1.1.1/C/13 kódszámú, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, 

informatikai korszerűsítése” című pályázati felhívás jelent meg 2013. év júniusában, melyre Szolnok-Abony-

Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása 2013. július 

22-én, a pályázatok benyújtására meghatározott határidő első napján „Szolnoki térségi regionális 

hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzéssel” című pályázatot nyújtott be. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozat fogadásáról 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozatot elfogadta: 

 

 

41/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat 

a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer 

fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt, pályázat indításához szükséges intézkedésekről 

 

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

CLXXXV. törvény 13.§ (1) bekezdése alapján, figyelemmel a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A 

Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt, pályázat 

indításához szükséges intézkedésekről szóló 6/2014.(II. 18.) számú Társulási Tanács határozatára, valamint a 

Társulási Megállapodásban foglaltakra az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a KEOP 1.1.1./C/13. kódszámú 

„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai 

korszerűsítése” című pályázati konstrukcióra benyújtott, a határozat 1. sz. mellékletét képező Részletes 

Megvalósíthatósági Tanulmányban és abban bemutatott üzemeltetési koncepcióban foglaltakat. Az 

Önkormányzat kijelenti, hogy a megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepció, 

valamint az üzemeltetési koncepció alátámasztásához általa nyújtott és a megvalósíthatósági tanulmányban 

feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési 

szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása által történő a Támogatási Szerződés 

megkötéséhez, valamint a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és a projekt megvalósításához. Az 

Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező Támogatási 

szerződés tervezetében rögzített kötelezettségeknek, valamint a hatályos jogszabályok előírásainak a 

vonatkozó Társulási Tanács határozatainak figyelembevételével eleget tesz. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert jelen határozat 

végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére és az egyéb szükséges okiratok aláírására. 

 

 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

  Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

  Kelemen Tibor János aljegyző 

  Valamennyi Osztályvezető 

                   Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói 

                   rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Tanács Elnöke 

                   ENVECON Kft. ügyvezetője 

                   Remondis Kétpó Kft. ügyvezető igazgatói 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

          - - - 

 

14./ Napirendi pont tárgya: Az Abony, Klapka György út 11/a.  (2018/1 helyrajzi szám) alatti ingatlan 

    értékesítésére  vonatkozó pályázat kiírása 
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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 fogadásáról 

 

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

határozatot elfogadta: 

 

42/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat 

Az Abony, Klapka György út 11/a. (2018/1 helyrajzi szám) alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó 

pályázat kiírásáról 

 

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

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

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

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

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az Abony 2018/1 helyrajzi szám alatt 

nyilvántartott kivett lakóház, udvar megnevezésű 646 m² alapterületű ingatlan értékesítésére. Az erre 

vonatkozó pályázati felhívás, pályázati kiírás és az adásvételi szerződés tervezet - a határozat 1-3. 

melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázati eljárást bonyolítsa le és a beérkező 

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

az ajánlatok ismeretében véglegesíti. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: 

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Kelemen Tibor János aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

          - - - 

 

 15./ Napirendi pont tárgya: A Piac- Vásárcsarnok (Abony, Kossuth tér 5-7. 859/4 hrsz.)   

              üzlethelyiségek bérleti díjának csökkentésére 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Dr. Balogh Pál: Javasolta, hogy Pénzügyi Bizottságot a pályázati eljárás lefolytatására és a bérleti szerződés 

elfogadására, azzal, hogy a liciteljárás során a minimális - induló - bérleti díjat 1.500,- Ft + Áfa/m²/hó 

összegben jelöli meg.  
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Habony István hazament az ülésről. 

 

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 fogadásáról 

 

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

elfogadta: 

 

 

43/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat 

A Piac- Vásárcsarnok (Abony, Kossuth tér 5-7. 859/4 hrsz.) üzlethelyiségek bérleti díjának csökkentésére 

 

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

CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a 13.§ (1) bekezdés 14. 

pontját, az Abony Város Önkormányzatának Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes 

szabályairól szóló 13/2007. (IV. 12.) sz. önkormányzati rendelet valamint figyelembe véve az önkormányzati 

tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 14/2007. (IV. 12.) számú 

önkormányzati rendeletben foglaltakat az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testülete a 66/2013. (III.28.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

A Képviselő-testület a Piac- Vásárcsarnokban (Abony, Kossuth tér 5-7. 859/4 hrsz.) mindösszesen 273,29 m² 

üzlethelyisége(ke)t, mely(ek) a hatósági engedélyek / előírások függvényében szabadon alakíthatóak. 

Várhatóan 8 db üzlethelyiséget, a bérleti jog értékesítése nélkül bérbe adni kívánja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Bizottságot a pályázati eljárás lefolytatására és a bérleti szerződés 

elfogadására, azzal, hogy a liciteljárás során a minimális - induló - bérleti díjat 1.500,- Ft + Áfa/m²/hó 

összegben jelöli meg.  

 

Határidő: 2014. március 30. 

Felelős: Pénzügyi Bizottság 

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 

Abonyi Városfejlesztő Kft. 

ifj. dr. Tóta Áron ügyvéd 

Abokom Nonprofit Kft. 

 

      - - - 

 

16./ Napirendi pont tárgya: Az Abonyi Termálfürdő állapotáról szóló beszámolóra 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  
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Gáspár Csaba: Elmondta, hogy az előterjesztés melléklete képezi a tájékoztatót ami a medencék állapotáról 

szól majd ismertette részletesen. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

elfogadta: 

 

44/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat 

Az Abonyi Termálfürdő állapotáról szóló beszámolóra 

 

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

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

 

 Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az abonyi Strandfürdő állapotáról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő:  2014. március 31. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Végrehajtásban közreműködik: 
  Településfejlesztési Osztály 

  Abokom Nonprofit Kft 

Értesül:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

  Parti Mihály alpolgármester 

  dr. Balogh Pál jegyző 

  Kelemen Tibor János aljegyző 

  Valamennyi Osztályvezető 

  Abokom Nonprofit Kft. 

 

           - - - 

 

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

Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester az ülést bezárta, az ülést 2014. március 04-én kerül folytatásra. 

 

K.m.f. 

           - - - 

 

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

 
A Képviselő-testület 2014. március 4-én folytatta a napirendi pontok megtárgyalását.  

 

        - - - 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4-i folytatólagos nyílt üléséről. 
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Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Parti Mihály alpolgármester, Kovács László, 

Murvainé Kovács Rita, Mészáros Lászlóné, Dr. Egedy Zsolt, Fekete Tibor, Habony István, Gulykáné Gál 

Erzsébet képviselő 

 

Képviselő-testület tagjai 9 fő. 

 

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

Ferenc Gazdasági Osztály osztályvezetője, Vargáné Francsák Hajnalka Gazdasági Osztály osztályvezető 

helyettese, Mádi Csaba Mikro-Voks kezelő, Bevíz Barbara jegyzőkönyvvezető, Egedi Eszter Kulturális, 

kommunikációs és titkársági referens 

 

 

Állampolgári megjelenés: 1 fő 

 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a folytatólagosan megtartott Képviselő-testületi ülésen 

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

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

Képviselő-testület 9 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta.  

 

Ismertette a Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait.  

 

Napirend:          Előadó 

 

 

Nyílt ülés:  

 

 

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

rendeletének megalkotása (II. forduló)    Polgármester 

 

22. Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás hasznosítása Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

23. Tájékoztató a társadalmi és civil szervezetek 2013.   Romhányiné dr. Balogh Edit 

évi önkormányzati támogatások felhasználásáról   Polgármester 

 

24. Beszámoló a virágosítási programban tett     Romhányiné dr. Balogh Edit 

intézkedésekről, és további feladatok meghatározásáról  Polgármester 

 

25. Lejárt határidejű határozatok      Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

Zárt ülés: 

 

4. Közterület-foglalási díjat megállapító határozattal szemben Romhányiné dr. Balogh Edit 

benyújtott fellebbezés elbírálása     Polgármester 

 

5. Az Abony, Nagykőrösi út 3. szám alatti 66 m
2 

alapterületű  Romhányiné dr. Balogh Edit 

bérlakás ismételt bérbeadásáról     Polgármester 
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6. Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak   Romhányiné dr. Balogh Edit 

megválasztása        Polgármester 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a költségvetési rendelet-tervezethez képviselő indítványként elkészült 

előterjesztést a napirend nyílt ülésének 1. napirendi pontjaként felvenni, „Az adóhátralékok behajtásával 

kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztató” című napirendi pontként.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, az elmúlt hét csütörtökön megtárgyalásra került a jelenlegi nyílt ülés 1. napirendi 

pontja, a lezárt napirendi pontot véleménye szerint ugyan azon az ülésen nem lehet újból megtárgyalni. 

Kérdezte dr. Balogh Pál jegyzőtől, jogszabályba ütközik-e, ha most azt folytatólagos ülésen tárgyalják? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Helyesen a Meghívóban úgy kellett volna szerepelnie a napirendi pontoknak, 

hogy folytatólagos ülést összehívni az elmaradt napirendi pontokra vonatkozóan, majd ugyanazon a napon egy 

későbbi időpontban rendkívüli ülés keretében került volna sor a költségvetési rendelet megalkotásának és az 

ahhoz kapcsolódó napirendi pontok megvitatására.  

 

dr. Balogh Pál: Emlékeztette a Képviselő-testületet, hogy nem lenne példa nélkül való, hogy ugyanazon az 

ülésen ugyanazt a napirendet még egyszer tárgyalta a Képviselő-testület. Folytatólagos ülés keretében 

álláspontja szerint jogszerűen tárgyalható a költségvetési-rendelet tervezet.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, az előterjesztés ugyan az, mint amit az előző Képviselő-testületi 

ülésen megtárgyalt a testület, mert egyetlen egy érdemi módosító indítvány sem érkezett a költségvetési 

rendelet-tervezet módosításához.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy folytatólagos ülés keretében a Képviselő-testület 

ismételten tárgyalja a költségvetési rendelet megalkotását.  

 

Habony István: Volt érdemi javaslat, ő tett javaslatot arra, hogy az értékesítésre szánt ingatlan tényleges 

felértékelt árral kerüljön be a költségvetésbe. Ez érdemi módosító javaslat, mert ez a bevételi oldalt 

mindenféleképpen növeli.  

 

Vargáné Francsák Hajnalka: Elmondta, ingatlan értékesítésre 58 millió Ft be van tervezve a Városi 

tevékenység soron. Azokról az ingatlanokról, amiről 2012. év végén a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 

értékesíteni kíván, arról az értékbecslő elkészítette az értékbecslési összeget, az az összeg, vagyis egy kicsivel 

megnövelt összeg a költségvetésbe betervezésre került. Ezért nem módosították a költségvetési rendelet-

tervezetet a képviselő úr felvetésére.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdésére két ellentétes választ kapott. Kérdezte, kell-e a Képviselő-testületnek a 

folytatólagos ülésről szavaznia? 

 

dr. Balogh Pál: Elmondta, álláspontja nem ellentétes polgármester asszonyéval, kiegészítette azt. Polgármester 

asszony álláspontját megerősítette, javasolta a szavazást a folytatólagos ülés napirendjére történő felvételről.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismételten javasolta a költségvetési rendelet-tervezethez képviselő 

indítványként elkészült előterjesztést a nyílt ülés 1. napirendi pontjaként felvenni, „Az adóhátralékok 

behajtásával kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztató” című napirendi pontként.  

 

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

 

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

felvételét egyhangúlag elfogadta. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy folytatólagos ülés keretében a Képviselő-testület 

ismételten tárgyalja a költségvetési rendelet megalkotását.  

 

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

elfogadta.  

 

Ismertette az így kialakult napirendet: 

 

Napirend:          Előadó 

 

 

Nyílt ülés:  

 

1. Az adóhátralékok behajtásával kapcsolatos     Romhányiné dr. Balogh Edit 

intézkedésekről szóló tájékoztató     Polgármester 

 

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

rendeletének megalkotása (II. forduló)    Polgármester 

 

3. Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás hasznosítása Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

4. Tájékoztató a társadalmi és civil szervezetek 2013.   Romhányiné dr. Balogh Edit 

évi önkormányzati támogatások felhasználásáról   Polgármester 

 

5. Beszámoló a virágosítási programban tett     Romhányiné dr. Balogh Edit 

intézkedésekről, és további feladatok meghatározásáról  Polgármester 

 

6. Lejárt határidejű határozatok      Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

Zárt ülés: 

 

1. Közterület-foglalási díjat megállapító határozattal szemben Romhányiné dr. Balogh Edit 

benyújtott fellebbezés elbírálása     Polgármester 

 

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

alapterületű  Romhányiné dr. Balogh Edit 

bérlakás ismételt bérbeadásáról     Polgármester 

3. Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak   Romhányiné dr. Balogh Edit 

megválasztása        Polgármester 

 

 

- - - 

 

1./ Napirendi pont tárgya: Az adóhátralékok behajtásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 

tájékoztató 

 

Kovács László: A város kintlévőségeire vonatkozóan kérte, hogy a költségvetés elfogadásához legalább 

százalékosan kerüljön meghatározásra az az összeg, amit az adóhátralékokból befolytnak tekinthető. Kelemen 

Tibor aljegyző úr elmondása szerint 50-60 %-a nagy biztonsággal beszedhető. Javaslatot tett a kintlévőségek 40 
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%-os nagyságát beállítani a költségvetés bevételi oldalához. Ezen kívül kerüljön megvizsgálásra az, hogy 

mekkora az az összeg, amit még más forrásból szükséges biztosítani ahhoz, hogy a költségvetés elfogadhatóvá 

váljon.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Leírták, hogy havonta 3 millió Ft várható, ez havonta 36 millió Ft, ez a 

kintlévőségnek 10 %-a. Tehát 1 éves viszonylat alatt jelenleg 10 % az ami a hátralékból lefaraghatóan szerepel 

az előterjesztésben.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Tisztázni kell azt, hogy érkezett-e a költségvetéshez módosító javaslat, vagy sem. A 

megemelt adóbevételnek a megalapozottságát minden féleképpen alá kell támasztani. Sajnálattal tapasztalta, 

hogy az elmúlt ülésen elhangzott számadatok az előterjesztésben csak részben szerepelnek. Javasolta, hogy ez a 

beszámoló a költségvetési rendelet mellékletét képezze. Úgy gondolja ez a napirendi pont nem külön napirendi 

pont hanem összefügg a költségvetéssel.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ennek a tájékoztatónak a 2. bekezdésében idézem „A Képviselő-testületet 

február 27-i ülésen elhangzottakat megerősítve emlékeztetem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 

költségvetési rendelet 2. fordulós tervezetében az egyensúly megteremtése érdekében megemelt adóbevételi 

előirányzatok maradéktalan teljesítése valószerűtlen. Hivatalunk természetesen megtesz mindent annak 

érdekében, hogy a fennálló adóhátralékok mind nagyobb részét behajtsa. Ha ennek ellenére nem szavazza meg 

a Képviselő-testület, akkor nem szavazza meg de ennél többet nem tudunk. 

 

Habony István: Úgy dobálózunk a számokkal, hogy az embernek meg áll az esze. A konkrét kérdés az volt, 

hogy 2008-tól 2013-ig mennyi adó kintlévősége volt a városnak. Azt nem kérdezte, hogy ezek milyen 

adónemekből tevődnek össze. 2014 évi bevételt megemeltük a helyi bevételek rovataiban. Mennyi ez a 

megemelés? 

 

Vargáné Francsák Hajnalka: Közel 142 millió. 

 

Habony István: Arra kérte az Aljegyzőt, hogy ezt a 142 milliót hajtsa be vagy esetleg 60 %-ban. Ez nem 

előterjesztés. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a hátralékosoknak a neve kihirdetésre kerül és ez idén is ki fog 

kerülni. 

 

Jászberényi Ferenc: Amikor megterveztük az adóbevételeket az első körös előterjesztésre gondolok akkor 

igazából a 2014 adókivetésből kisebb adóértéket állítottunk be azért, hogy olyat állítsunk, ami biztos befolyik. 

Abból indultunk ki, hogy az előző évben mennyi volt a bejövő összeg.  

 

Kovács László: Arra szeretne rávilágítani az ami a városban történik, hogy ennyi kintlévőség van ennek a 

moralitása azokra hat vissza aki mindent befizet. Amikor valakinek lefoglalták az autóját egyből be tudta fizetni 

az elmaradást.  

 

Dr. Balogh Pál: Azt látja, hogy a költségvetési egyensúly megteremtése miatti kényszerű előirányzat-növelést 

a Képviselő-testület reálisan behajthatónak kívánja tekinteni, és a kintlévőségek olyan mértékű behajtását várja 

el, amely valószerűtlen. A hivatal az elmúlt évben olyan intézkedések megtételét kezdte meg, amelyek az 

elmúlt évtizedekben nem történtek. Magunkra vettünk ezt a feladatot: megerősítettük az adócsoportot, olyan 

Aljegyzőt vettünk fel aki képes ezeket a kintlévőségeket kezelni. Aljegyző úr azt mondta előző ülésen, hogy 

ennek a kintlévőségnek 56-60%-a behajtható, de azt nem mondta, hogy 2014-ben hajtható be. Erre garanciát 

sajnos nem tud adni a az aljegyző a jegyző és az adó csoport sem, hogy ennyit 1 év alatt behozzon. 

Kibocsájtottuk az inkasszókat, a letiltásokat, jelzálogjoggal biztosítjuk követeléseinket, kivonatjuk forgalomból 

a gépjárműveket, sőt a jövőben ingó foglalásokat végeztetünk és árvereztetünk. Ezek új és drasztikus lépések a 

helyi gyakorlatban, de az eredményesség nem csak rajtunk, hanem a hátralékosok vagyoni és jövedelmi 

helyzetén múlik. 
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Dr. Egedy Zsolt: Nem a testület mondta, hogy 50-60 %-át lehet behajtani. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem azt erősítette meg Jegyző úr, hogy Kelemen Tibor Aljegyző úr mondta. A 

hanganyagot majd meghallgatjuk. 

 

Fekete Tibor: Amikor a költségvetés felturbózott változatát megkaptuk úgy gondolja a tavalyi évben 

hasonlóan jártunk el. Azt gondolja, hogy ma egy adósságkonszolidáció után vagyunk akkor nem elvárható az 

hogy évközben újabb eligazítások legyenek. A Tibi által említett számok kapaszkodót jelentettek. Nem csak 

adóhátralékok vannak kintlévőségbe, hanem vannak a be nem fizetet díjtartozások amelyek valamilyen módon 

tartoznak az önkormányzatnak. 

 

Habony István: Ma Abonyban mekkora a legnagyobb adó kintlévőség és mennyi az összeg, aki a listát vezeti. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  Név szerint nem tudja és nem tudja mennyi a legnagyobb adó tartozás. 

 

Dr. Balogh Pál: Elmondta, hogy előrehozzuk a hátralékosok listájának közzétételét. A testület tagjai is 

tájékozódhat belőle, hogy milyen módon oszlik el a kinnlévőség. 

 

Habony István: Elmondta, hogy módosító javaslatként Képviselő-testülete kötelezi a hivatalt, hogy az 

adóhátralék 40 %-nak behajtására 2014. december 31-ig, hogy a költségvetési egyensúlyt ezen bevétellel 

biztosítsa.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

módosított  határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet hozta: 

 

45/2014.(III.04.) számú képviselő-testületi határozat 

az adóhátralékok behajtásával kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztatóról 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adóhátralékok behajtásával kapcsolatos 

intézkedésekről szóló tájékoztatóról megismerte és elfogadta. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a hivatalt, hogy az adóhátralék 40 %-nak 

behajtására 2014. december 31-ig, hogy a költségvetési egyensúlyt ezen bevétellel biztosítsa.  

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a hivatalt, hogy a behajtásokról havonta készüljön 

beszámoló a Képviselő-testület részére. 

 

 

Felelős:  dr. Balogh Pál jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: 

  Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

  Kelemen Tibor János aljegyző 

  Valamennyi Osztályvezető 



 

34 

 

 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy a Abony Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési  rendeletének megalkotása (II. forduló) 

van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

és az alábbi rendeletet hozta: 

 

 

 

 
 

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSE 
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MEGÁLLAPÍTOTTA: 

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 11/2014.(III.07.) SZÁMÚ 

 RENDELETE 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2014.(III.07.) önkormányzati rendelete 

Abony Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről
 

 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

ELSŐ RÉSZ 
 

Általános rendelkezések 

 

1.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed: 

1. a Képviselő-testületre és annak bizottságaira,  

2. a Polgármesteri Hivatalra,  

3. az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre,  

4. a Klebelsberg Kúnó Intézményfenntartó Központ, Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás, a Pest Megyei 

Kormányhivatal részére használatba adott az Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok felújítási 

előirányzat felhasználására, 

5. Daköv Kft-re, Abokom Nonprofit Kft-re, és az Abonyi Városfejlesztő Kft.-re, a KID FC-re, az 

Önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában,  

 
 

2.§ 
 
(1)  A Képviselő-testület a címrendet a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.  

 

 

MÁSODIK RÉSZ 
 

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói 

 

3.§ 

 

(1) A Képviselő-testület Abony Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés bevételi főösszegét az 1.a. 

számú melléklet szerint 2.716.744 e Ft-ban, a kiadási főösszegét az 1.b. számú melléklet szerint 2.716.744 

e Ft-ban állapítja meg. 

 

Költségvetési bevételek és kiadások 

4.§ 
 

(1)  A Képviselő-testület a 3.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi forrásonként az 

alábbiak szerint határozza meg: 
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14. Működési célú támogatások áht-on belülről   895.300 e Ft 

Ebből:     

Önkormányzatok működési támogatása   725.295 e Ft 

Egyéb működési célú tám.bevételei áht-on belülről  170.005 e Ft 

2. Közhatalmi bevételek   471.008 e Ft 

Ebből:  

Adók   447.753e Ft 

 Bírságok   9.273 e Ft 

3. Működési bevételek   254.375 e Ft 

Ebből: 

 Kamatbevételek   56.535 e Ft 

4. Működési célú átvett pénzeszközök   2.427 e Ft 

5. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről   0 e Ft 

6. Felhalmozási bevételek   58.791 e Ft 

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   26.200 e Ft 

8. Finanszírozási bevételek   1.008.643 e Ft 

Ebből: 

Költségvetési működési maradvány   34.002 e Ft 

Felhalmozási maradvány   974.641 e Ft 

 

 

A bevételi főösszeg részletezését az 1.a., 2.a.,valamint a 3. számú mellékletek tartalmazzák. 

 

(2)  A Képviselő-testület a 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási 

előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

   

14. Személyi juttatások   446.783 e Ft 

15. Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó  121.920 e Ft 

16. Dologi kiadások   911.642 e Ft 

Ebből: 

Kamatkiadás   160 e Ft 

17. Ellátottak pénzbeli juttatása   47.460 e Ft 

18. Egyéb működési célú kiadások   95.305 e Ft 

Ebből: 

Általános tartalék   33.990 e Ft 

19. Beruházások   25.450 e Ft 

20. Felújítások   153.234 e Ft 

21. Egyéb felhalmozási kiadások   1.200 e Ft 

22. Felhalmozási céltartalék   911 050 e Ft 

23. Finanszírozási kiadások        2.700 e Ft 

Ebből: 

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre   2.700 e Ft 

  

 

A kiadási főösszeg intézményenkénti és feladatonkénti részletezését az 1.b.,2.a valamint a 3. számú  

mellékletek tartalmazzák. 
 
(3)  Az (1) és (2) bekezdésben bemutatott bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét a 12. 

melléklet tartalmazza.  
 
 
(4) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist 
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  Kiadás           Bevétel  
 2015. évre 2.920.500 e Ft   2015. évre 2.920.500 e Ft  

 2016. évre 3.139.537 e Ft   2016. évre 3.139.537 e Ft  

 2017. évre 3.375.003 e Ft   2017. évre 3.375.003 e Ft 
 
 
bevételi és kiadási főösszeggel a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.  

 

Költségvetési létszámkeret 

 

5.§ 
 

(1)  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi létszám-előirányzatát a 16. sz. melléklet alapján az alábbi 

részletezés szerint határozza meg: 

  

1. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott tisztségviselők, köztisztviselők és munkavállalók esetében 

 

 a) tisztségviselő (polgármester)       1 fő 

b) közszolgálati jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 34 fő 

c) munkaviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 1 fő 

d) munkaviszonyban részmunkaidőben rehabilitációs foglalkoztatottak létszáma 1 fő 

e) munkaviszonyban részmunkaidőben rehabilitációs foglalkoztatottak létszáma  4 fő 

    (TÁMOP) 

2.  Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak    

    és munkavállalók esetében 

 

a) Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 11 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős foglalkoztatott 

 

b) Abony Városi Sportcsarnok és Sportlétesítmények 2 fő teljes munkaidős 

c) Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 33 fő 

ca) teljes munkaidős 31 fő 

cb) részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott 2 fő 

 

d) Abonyi Gyöngyszemek Óvoda 30 fő  

da) teljes munkaidős 28 fő 

db) részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott 2 fő 

 

e) Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde 42 fő  

ea) teljes munkaidős 40 fő 

eb) részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott 2 fő 

f) Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 12 fő 

fa) teljes munkaidős 9 fő 

fb) részmunkaidős közfoglalkoztatott 3 fő 

 

g) Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott 1 fő teljes munkaidős 

 

3. Az Önkormányzat által teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 99 fő  

Az Önkormányzat által részmunkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak átlaglétszáma 47 fő 

 

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek vezetői a költségvetésben jóváhagyott 

létszámkeretet képviselő-testületi jóváhagyás nélkül abban az esetben léphetik túl, ha 100% finanszírozási 

támogatást kapnak annak fedezetére. 
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Egyéb információk 

 

6.§ 

 

(1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettségeit és kezességvállalásait az 13. melléklet tartalmazza.  

 

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.  

 

(3) Az Önkormányzat által vállalt, nem kötelező működési jellegű feladatokat a 4. melléklet tartalmazza.  

 

(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 17. melléklet tartalmazza.  

 

(5) Az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét tartalmazó számítást a 11. melléklet tartalmazza.  

 

HARMADIK RÉSZ 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

I. Általános rendelkezések 

 

7.§ 
 

(1)  A Gazdasági Osztály a költségvetési rendelet jóváhagyását követő 10 napon belül az önkormányzat által 

irányított költségvetési szervek vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni a költségvetési 

szervek elemi költségvetését és annak egy példányát tájékoztató jelleggel megküldik az érintett intézmény 

részére.  

 

(2)  A költségvetési szervek az éves költségvetésüket: 

1. az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint a költségvetési szerv költségvetési 

alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és 

kötelezettségek mellett, 

2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek 

érvényesítésével,  

3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával 

kötelesek végrehajtani.  

 

(3)  A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási 

előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.  

 

(4)  A költségvetési szervek, illetve az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az általuk kezelt 

önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – 

az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt 

források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni. 

 

(5) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű 

megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, 

amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek. 

 

(6) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel (hitelfelvétel) kapcsolatos hatásköröket 

fenntartja magának.  
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(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési jellegű 

többletbevételeit a költségvetés forráshiányának csökkentésére fordítja. 

 

(8) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott 

időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a 

soron következő ülésén tájékoztatni köteles. 

 

(9)   A 18. sz. mellékletében meghatározott felhalmozási kiadásokra kötelezettség csak abban az esetben és 

mértékben vállalhatók, ha a képviselő-testület által értékesítésre kijelölt ingatlanok értékesítésből származó 

bevételek teljesülése arra fedezetet teremt. 

II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek gazdálkodása 

 

8.§ 

 

(1) A költségvetési szervek intézményvezetőit fegyelmi felelősség terheli a költségvetési szerv 

gazdálkodásáért, a költségvetési szerv kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A 

Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat utólagos jóváhagyása nélkül történő 

túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga 

után.  

 

(2)  A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel 

összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.  

 

(3)  Amennyiben a képviselőtestület illetőleg az Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás 

egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) önkormányzati rendelet 21. §-ában meghatározott jogosult ettől 

eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv, a kezelésében lévő eszköz hasznosítása során az erre 

irányuló szerződésben köteles legalább az önköltségnek megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.  

 

(4) A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga 

után a költségvetési támogatás növekedését.  

 

(5)  A költségvetési szervek kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést 

követő legkésőbb 5 munkanapon belül a Gazdasági Osztályon leadni.  

 

 

9.§ 
 
(1)  A költségvetési szervek az Áht. rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem 

vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak. 

 

(2)  A költségvetési szerv költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél 

köteles megnyitni és vezetni. A költségvetési szervek egy költségvetési számlával, munkabér, illetve 

pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló alszámlával/alszámlákkal rendelkezhetnek. Az 

egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan az OEP-től kapott támogatásokat külön alszámlán kell 

nyilvántartani.   
 
(3)  A költségvetési szervek a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithatnak. 
 
(4) A költségvetési szervek készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatal házipénztárából felvett, 

meghatározott összegű ellátmányból bonyolítják. 
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(5)  A költségvetési szerveknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és 

jogszerűség elvének figyelembevételével a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe tartozik. A 

költségvetési szerv vezetője kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére 

vállalhat, a Gazdasági Osztály erre felhatalmazott ügyintézője által ellenjegyzett módon.  
 
(6)  A kötelezettség-vállalásra jogosultak a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget 

nem vállalhatnak. Nem minősül éven túli kötelezettség-vállalásnak a foglalkoztatási jogviszony létesítése, 

a közüzemi szerződések megkötése, valamint az olyan szerződés megkötése, ahol a kötelezettségvállaló a 

jogviszonyt legfeljebb 2 hónapos felmondási idővel, indokolás nélkül, a felmondáshoz kapcsolódó fizetési 

kötelezettség nélkül felmondhatja. 
 

10.§ 
 
(1)  A feladatmutató alapján működési támogatásban részesülő költségvetési szervek a tényleges mutatók 

szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében a 

költségvetési szervek kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a 

feladatmutató tényleges teljesülése. 

 

(2)  Amennyiben a költségvetési szerv a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen 

megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány 

elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.  

 

11.§ 

 

(1)  A költségvetési szervek pénzmaradvány megállapítására a Ávr. X. fejeztében foglaltak az irányadók.  
 

III. Személyi és egyéb juttatások 

 

12.§ 

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére – a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv. ) 236. § (4) b) pontjával összhangban - 

az alábbi vezetői illetménypótlékot állapítja meg:  

osztályvezető  (osztályvezetői besorolás) 10% 

 

(2) A Képviselő-testület - Kttv 234. § (3) c) pontjával összhangban - Polgármesteri Hivatalban dolgozó 

felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 30%-ban, a 

középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők kereset-kiegészítését pedig 10%-ban határozza meg.  

 

(3)  A Képviselő-testület a közalkalmazottak havi illetményét 2014. évben a Magyarország 2014. évi központi 

költségvetéséről szóló 2013. évi CCCXXX. törvény 7. mellékletében az egyes fizetési osztályok és 

fokozatokhoz rendelet minimum értékekkel egyezően határozza meg, azzal, hogy az a polgármester a 

költségvetési szerv vezetőjének kezdeményezése alapján – a költségvetési szerv személyi előirányzatát 

nem növelő módon – ettől eltérést engedhet. 

 

(4) A költségvetési szerv vezetőjének illetményét kinevezéskor, illetőleg nem jogszabályi rendelkezésen 

alapuló módosítás esetén a képviselő-testület, egyebekben a Polgármester jogosult megállapítani.  

 

(5)  A nem közoktatási szervek kötött felhasználású, kizárólag teljesítményösztönzési célú keret 

felhasználásáról az érintett költségvetési szervek jogosultak döntést hozni, s arról a fenntartót legkésőbb 

2014. október 31-ig kötelesek írásban tájékoztatni.   
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(6)  Az (5) bekezdésekben meghatározott juttatásokon belül a költségvetési szerv vezetőjét megillető juttatásról 

a Polgármester jogosult dönteni.  

 

(7)  A költségvetési szerveknél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági 

folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. 

napján – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló 

számláján jóváírásra kerüljön.  

 

(8)  A Képviselők és a külső bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő 

átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni. A tiszteletdíj átutalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a 

tárgy hónapot követő hó 10. napján – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a 

jogosult számláján jóváírásra  

 

 kerüljön. Amennyiben az arra jogosult a készpénzben történő felvételt választotta, úgy a tiszteletdíj 

felvételére a tárgy hónapot követő hó 10. napján – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző 

munkanapon – van lehetőség.  

 

 

13.§ 

 

(1)  A Képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető kötelező pótlékok mértékét a Magyarország 2014. évi 

központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCCXXX. törvény 55.§ (1) b. pontjában rögzített minimumban 

állapítja meg. 

 

(2)  Nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a 12. § (4) 

bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni. 

 

 

14.§ 

 

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők a cafetéria-juttatásának 2014. évi 

mértékét - a Kttv. 151. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - bruttó 200.000 Ft/főben állapítja meg.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott (továbbiakban: foglalkoztatott) az ott megjelölt juttatás 

igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony 

létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2014-ben legfeljebb egyszer, a 2014. 

június 15-ig benyújtott írásbeli kérelem alapján 2014. július 1-től kezdődően módosíthatja.  

 

 

15.§ 

 

(1)  A Képviselő-testület által a nemzetiségi önkormányzatok részére jóváhagyott általános támogatás havi 

bontásban, 12 egyenlő részben, a tárgyhó 15. napján válik esedékessé, azzal, hogy a jelen rendelet 

hatálybalépését megelőző hónapokra eső támogatást a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül kell 

kiutalni.  

 

(2)  Az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásban 

rögzítettek alapján a Nemzetiségi Önkormányzat részére természetben biztosítandó anyagok, eszközök és 

szolgáltatások fedezetét a 3. számú melléklet tartalmazza.  
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IV. Előirányzat felhasználás és módosítás 

 

16. § 

 

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000 

Ft összeghatárig – mely esetenként a 300 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre 

átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás 

jogát fenntartja magának. 

 

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokon belül az átcsoportosítás jogát 

5 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként az 1 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a 

polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatokon belüli 

átcsoportosítás jogát fenntartja magának. 

 

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben foglalt átcsoportosításokról a polgármester beszámol és kezdeményezi a 

Rendeletet módosítását évente három alkalommal: legkésőbb 2014. június 30.-ig, 2014. október 31-ig, 

illetve 2015. február 28-ig.  

 

(4) Az átruházott hatáskörben az előirányzat-módosítási jogkör 2014. december 31-ig gyakorolható. 

 

(5) A Gazdasági Osztály az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni. 

 

17.§ 
 

(1)  A költségvetési szervek előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-

felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra terjed ki. 

 

(2)  A költségvetési szervek személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott 

többletfeladatok esetén lehet növelni.  

 

(3) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-

testület engedélyével kerülhet sor. 

 

(3)  A költségvetési szervek személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére 

kötelezettséget vállalni csak a pénzmaradvány jóváhagyása után lehet.  

V. Nevesített hatáskörök 

 
 

18.§ 
 

(1)  A Képviselő-testület a jelen rendeletben jóváhagyott önkormányzati előirányzatok terhére történő 

kötelezettségvállalás jogát a kötelezettségvállalás egyedi értékét tekintve 

 bruttó 2.000 e Ft-ig a Polgármesterre,  

 bruttó 2.000 e Ft - 5.000 e Ft-ig a Pénzügyi Bizottságra 

ruházza át.  

 

(2)  A Képviselő-testület az általános tartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként bruttó 1.000 

e Ft keretösszegig a Polgármesterre, bruttó 1.000 e Ft felett 2.000 e Ft összeghatárig pedig a Pénzügyi 

Bizottságra ruházza át. Rendkívüli esetben az (1) pontban meghatározott értékhatárok az irányadók. 

 

(3) A (2) bekezdés értelmében rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység 

ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, 
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vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti, továbbá az az időszak, amikor a 

Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülésezik (nyári szünet). 

 

 

19.§ 

 

 

(1)  A Képviselő-testület a 18. §-ban foglalt értékhatárra tekintet nélkül a Polgármesterre ruházza át 

 

1. a helyi védelmi feladatok   

2. a költségvetési szervek tervezett karbantartások (Abokom Nonprofit Kft-vel az 

intézményműködtetési, takarítási karbantartási keretszerződésben rögzítettek szerint) keretösszegek 

felhasználási jogkörét.  

 

20.§ 

 

 

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben a pénzügyi, hitelpiaci körülmények 

azt indokolttá teszik, az Önkormányzat kötelezettségeinek, illetőleg pénzvagyonának más pénznemre 

történő átváltásról döntsön.  

 

(2)  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad 

pénzeszközeit – ideértve a kötvénykibocsátásból származó, célhoz kötött, a felhasználásig átmenetileg 

szabad forrásokat is – lekösse, valamint átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség 

előírása mellett engedélyezze a szabad pénzeszközök felhasználását.  

 

21.§ 
 
 
Az üzemeltetésre, használatra átadott vagyontárgyakhoz kapcsolódó felújítási, felhalmozási előirányzat 

felhasználására csak az Önkormányzat erre vonatkozó, előzetes egyetértő írásbeli nyilatkozata alapján van 

lehetőség. A felhasználásra irányuló javaslatot a szakmai indoklással és a felmerülő kiadásokkal együtt az 

üzemeltető köteles legkésőbb 2014. május 10-ig a Polgármesterhez eljuttatni.  
 
 
 

NEGYEDIK RÉSZ 

Záró rendelkezések 

 

22.§ 
 
(1)  A rendelet kihirdetését követő első munkanapon lép hatályba, de rendelkezéseit - az 5. § kivételével - 2014. 

január 1-től kell alkalmazni. 

 

(2)  Az 5. §-ban rögzített létszámelőírások teljesítéséhez szükséges munkáltatói rendelkezéseket a rendelet 

hatálybalépését követő 15 napon belül kell megtenni. 

 

(3)  A 2014. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a 

Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet. 

 

  Dr. Balogh Pál     Romhányiné Dr. Balogh Edit 

           jegyző                polgármester 

 



 

44 

 

Kihirdetve: 2014. március 07. 

 

                Dr. Balogh Pál 

                            jegyző 

 

      - - - 

 

2./ Napirendi pont tárgya: Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás hasznosítása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, hogy ez egy komfortos, két 

szobás ingatlan, felújításra szorul. A bérleti díj 28.875 Ft, 5 évre adható bérbe, nem szociális alapon.  

 

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 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

46/2014.(III.04.) számú képviselő-testületi határozat 

Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás hasznosításáról 

 

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

CLXXXIX. törvény 107. §-ában, továbbá Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló többször módosított 

17/2007. (IV.26.) számú önkormányzati rendeletének 11. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az Abony, Vak Bottyán utca 13. szám 

alatti 55 m² alapterületű komfortos, 1 előszoba, 1 konyha, 2 szoba, 1 fürdő, 1 wc, 1 tároló helyiségekből 

álló bérlakás nem szociális alapon történő bérbeadására azzal, hogy a bérlő kötelezettsége a lakás 

rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele és a komfortfokozatának megfelelő berendezésekkel 

történő ellátása. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pályázati Felhívást és az adatlapot a határozat 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert 

annak a rendelet szerinti megjelentetésről. 

 

 

Határidő:  2014. március 10. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési Osztály 

Értesülnek: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

  Parti Mihály alpolgármester 

  dr. Balogh Pál jegyző 

  Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

  Településfejlesztési Osztály 

 

         - - - 

 



 

45 

 

 

3./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a társadalmi és civil szervezetek 2013. évi  

önkormányzati támogatások felhasználásáról 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, a Pénzügyi Bizottság 

elfogadásra javasolta a határozatot.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az Oktatási, sport és Kulturális Bizottság is 

elfogadta az előterjesztést. A döntés a Pénzügyi Bizottság hatáskörében zárt ülésen történik, azonban kérte 

nézzenek utána a közpénzek felhasználása nyilvánosságra hozatalának.  

 

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 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

47/2014.(III.04.) számú képviselő-testületi határozat 

A társadalmi és civil szervezetek 2013. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló tájékoztató 

elfogadásáról 

 

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

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

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek 2013. évi önkormányzati 

támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztatót megismerte és elfogadja. 

  

A határozatról értesül: 

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. Dr. Balogh Pál jegyző 

4. Kelemen Tibor aljegyző 

4. Valamennyi Osztályvezető 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

- - - 

 

4./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló a virágosítási programban tett intézkedésekről, és          

további feladatok meghatározásáról 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Kiegészítésként elmondta, pótlásra fognak 

kerülni fák, amelyek kimentek a virágosítás mellett. Egyre több olyan évelő virág került elültetésre a 

közparkokban, amelyek csökkentik évente az egynyári növényeknek a beszerzésre fordítandó összegét. az idei 

évben a pénzügyi helyzet miatt 500 e Ft-tal kevesebb összeg került betervezésre virágosításra. Ennek 

megfelelően fog tovább folytatódni a rózsák, évelők és az egynyári növények telepítése. A fóliasátor alatt saját 

termesztésű növények is remélhetőleg sikeresek lesznek.  

 

Habony István: Kérdezte, hogy az 1,9 millió Ft-ban benne van-e a fapótlás, amire kötelezettek vagyunk? 

Kérdezte, hogyan álnak a saját palánta neveléssel kapcsolatos munkálatok? 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Igen, benne van. Jelenleg a saját palánta neveléssel kapcsolatban a virágmag 

beszerzése van folyamatban. Nemcsak virágmag, hanem konyhakerti növény mag akción is indultak. 500 ezer 

Ft értékben van pályázat kiírva az Élelmiszer Bank által.  

 

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 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

48/2014.(III.04.) számú képviselő-testületi határozat 

A virágosítás programban tett intézkedésekről, és további feladatok meghatározásáról  

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a virágosítás programról szóló beszámolót 

megismerte és elfogadta.  

 

 2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a virágosítási program 2014. évi folytatására a 

költségvetési rendeletében meghatározottak szerint előirányzatot biztosít.  

 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

  Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

  Kelemen Tibor János aljegyző 

  Valamennyi Osztályvezető 

 

   - - - 

 

 

5./ Napirendi pont tárgya: Lejárt határidejű határozatok 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

49/2014.(III.04.) számú képviselő-testületi határozat 

a lejárt határidejű határozatokról 

 



 

47 

 

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: 

 

 348/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások 

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

foglalt díjak megállapításáról 

 

 164/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ÁROP-3.A.2-2013-Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi Régióban lévő önkormányzatok 

számára pályázat benyújtásáról (I. pontja) 

 

 47/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Györe Pál díszpolgár emlékére állítandó szoborral kapcsolatos döntéshozatal 

 

 Z-3/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat 

az Abony Város Önkormányzata részére „Önkormányzatiság útjai egy változó világban"  ÁROP-

3.A.2-2013-0007  kódszámú pályázatának megvalósítására irányuló szervezetfejlesztési 

tevékenységek ellátása  közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 

 Z-7/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános 

Iskola intézményvezetője további megbízásának véleményezéséről 

 

 11/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely Könyvtárhasználati és 

szolgáltatási szabályzat jóváhagyásáról 

 

 20/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat 
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális alapon történő bérbeadására 

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

az alábbi határozatok végrehajtására: 

 

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

az Abony Város Önkormányzata tulajdonát képező egyes ingatlanok hasznosításáról 

 

 11/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely Könyvtárhasználati és 

szolgáltatási szabályzat jóváhagyásáról 

 

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

határozatok végrehajtására: 

 

 1/2014.(I.13.) számú képviselő-testületi határozat 

a Vidékfejlesztési Minisztérium által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosító települési 

önkormányzatok és társulásaik feladatellátásának támogatására kiírt pályázaton történő 

részvételre vonatkozó döntés meghozataláról 

Határidő: 2014. május 31. 

 

 Z-4/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat 
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KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt keretén belül az „Abony Város 

szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című pályázat megvalósításával kapcsolatban „ 1 db új 

kétkaros konténerszállító gépjármű és 1 db 5 m3 –es nyitott konténer beszerzése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról 

Határidő: 2014. május 31.  

 

 14/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat 

Építőanyag gyermekintézmények és műemlékek számára - Várépítő pályázat benyújtásáról (2740 

Abony, Abonyi Lajos út 8. hrsz. 2380- volt Kostyán István kúria) 

Határidő: 2014. május 31. 

 

 15/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat 

Építőanyag gyermekintézmények és műemlékek számára - Várépítő pályázat benyújtásáról 

(Abony, Kálvin út 9. hrsz. 3343) 

Határidő: 2014. május 31. 

 

 18/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat 

főépítész feladatok megbízási szerződés alapján történő ellátására pályázat kiírásáról 

Határidő: 2014. március 31. 

 

 29/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat 

műsorszolgáltató megbízásáról a 2014. évre vonatkozóan  

Határidő: 2014. március 31.  

 

 31/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat 

a belügyminiszter 4/2014. (I.31.) BM rendelete alapján az egyes önkormányzati feladatokhoz 

kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételére pályázat benyújtása az Abonyi Szivárvány 

Óvoda és Bölcsőde víz és fűtési rendszerének felújításáról 

Határidő: 2014. május 31. 

 

 32/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat 

az Abonyi KID Football Club Sporttelephely felújítási programon történő induláshoz tulajdonosi 

hozzájárulás megadásáról  
Határidő: 2014. december 31. 

              - - - 

 

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

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

polgármester az ülést bezárta.  

K.m.f 

 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit               Dr. Balogh Pál 

                         polgármester                       jegyző 

 

 

 

 


