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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-i nyílt üléséről. 

 

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

Mészáros Lászlóné, Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, Dr. Magyar Gábor, Dr. Abonyi Viktor, Kovács 

László képviselők 

 

Képviselő-testület tagjai: 9 fő. 

 

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

Ferenc, a Gazdasági Osztály osztályvezetője, Fiala Károly, a Településfejlesztési Osztály osztályvezetője, 

Mádi Csaba Mikro-Voks kezelő, Csajbók Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető, dr. Tömböl Klára Loretta 

titkársági ügyintéző 

 

Meghívottként jelen volt: Jánosi László, az Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója, Jagicza Imre, 

a Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. projektvezetője, Tóth Tibor, a Magán Zoo vadaspark tulajdonosa, 

Havas Ágnes, az Armel Produkció és Sajtóiroda Nonprofit Kft. igazgatója, Krupincza Tibor, a POWER 

Karate SE részéről 

 

 

- - - 

 

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:          Előadó 
    

Nyílt ülés:  

 

1. Egészségnap szervezésére kötendő együttműködés    Romhányiné dr. Balogh Edit 

véleményezése       Polgármester 

 

2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

3. Jelentés Abony Város pénzügyi helyzetének átvilágításáról dr. Balogh Pál 

 az ÁROP 3.A.2 projekt keretében     Jegyző 

 

4. Tájékoztató a Vadaspark bérbeadásáról szóló szerződésben  Romhányiné dr. Balogh Edit 

foglaltak teljesüléséről       Polgármester 

 

5. A Vadaspark bérleti szerződés módosítás elfogadása  Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

 

6. Az abonyi 966,967 és 968 helyrajzi számú belterületi   Romhányiné dr. Balogh Edit 

ingatlanok (Lidl-telek) megvásárlására vonatkozó    Polgármester 

adásvételi szerződés jóváhagyása 
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7. A POWER Karate SE kérelmének elbírálása   Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

 

8. Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft.     Romhányiné dr. Balogh Edit 

2014., II. negyedévben végzett munkájáról    Polgármester 

 

9. Abony Város Településrendezési eszközei módosítása a   Romhányiné dr. Balogh Edit 

belterület 3305. hrsz., vagy 2071. hrsz. alatti földrészlet Vt1   Polgármester 

– településközpont vegyes területté minősítése tanuszoda  

építéséhez  

 

10. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének  Romhányiné dr. Balogh Edit 

 a hirdető-berendezések elhelyezéséről szóló    Polgármester 

30/2003. (XII.17.) rendelete hatályon kívül helyezése 

 

11. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló   Romhányiné dr. Balogh Edit 

11/2014. (III.07.) számú rendeletének módosítása   Polgármester 

 

12. Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásra vonatkozó   Romhányiné dr. Balogh Edit 

döntéshozatal        Polgármester 

 

13. A 2014. évi közbeszerzési terv módosítása    Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

 

14. Az Abonyi Polgármesteri Hivatal központi     Romhányiné dr. Balogh Edit 

fűtésének korszerűsítése      Polgármester 

 

 

Zárt ülés: 

1. Belterületi utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014. évben Tóth Róbert 

közbeszerzési tanácsadó 

 

2. A víziközmű vagyonértékelésére vonatkozó közbeszerzési  Tóth Róbert 

 ajánlattételi felhívás       közbeszerzési tanácsadó 

 

3. Polgármesteri Hivatal villamoshálózat rekonstrukciójának   Tóth Róbert 

ellátása        közbeszerzési tanácsadó 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a meghívóban szereplő „Jelentés Abony Város pénzügyi 

helyzetének átvilágításáról az ÁROP 3.A.2 projekt keretében” című napirendi pont levételét, valamint a zárt 

ülés 3. napirendi pontjának levételét.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a nyílt ülés 3. napirendi pontjának levételéről.  

 

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

pont levételét egyhangúlag támogatta és az alábbi határozatot hozta:  
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140/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat 

a „Jelentés Abony Város pénzügyi helyzetének átvilágításáról az ÁROP 3.A.2 projekt keretében” 

című napirendi pont levételéről 

 

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

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

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

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

Város pénzügyi helyzetének átvilágításáról az ÁROP 3.A.2 projekt keretében” című napirendi pontot a 

Képviselő-testület nyílt ülésének napirendjéről leveszi.  

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a zárt ülés 3. napirendi 

pontjának levételéről.  

 

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

pont levételét egyhangúlag támogatta és az alábbi határozatot hozta:  

 

141/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat 

a „Polgármesteri Hivatal villamoshálózat rekonstrukciójának ellátása” című napirendi pont 

levételéről 

 

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

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

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

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

Hivatal villamoshálózat rekonstrukciójának ellátása” című napirendi pontot a Képviselő-testület zárt 

ülésének napirendjéről leveszi.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított napirend 

elfogadásáról. Javasolta, hogy a napirenden kívüli hozzászólásaikat az ülés végén tegyék meg a képviselők.  

 

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

egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirend:          Előadó 
    

Nyílt ülés:  

 

1. Egészségnap szervezésére kötendő együttműködés    Romhányiné dr. Balogh Edit 

véleményezése       Polgármester 

 

2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

3. Tájékoztató a Vadaspark bérbeadásáról szóló szerződésben  Romhányiné dr. Balogh Edit 

foglaltak teljesüléséről       Polgármester 

 

4. A Vadaspark bérleti szerződés módosítás elfogadása  Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 
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5. Az abonyi 966,967 és 968 helyrajzi számú belterületi   Romhányiné dr. Balogh Edit 

ingatlanok (Lidl-telek) megvásárlására vonatkozó    Polgármester 

adásvételi szerződés jóváhagyása 

 

6. A POWER Karate SE kérelmének elbírálása   Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

 

7. Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft.     Romhányiné dr. Balogh Edit 

2014., II. negyedévben végzett munkájáról    Polgármester 

 

8. Abony Város Településrendezési eszközei módosítása a   Romhányiné dr. Balogh Edit 

belterület 3305. hrsz., vagy 2071. hrsz. alatti földrészlet Vt1   Polgármester 

– településközpont vegyes területté minősítése tanuszoda  

építéséhez  

 

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

 a hirdető-berendezések elhelyezéséről szóló    Polgármester 

30/2003. (XII.17.) rendelete hatályon kívül helyezése 

 

10. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló   Romhányiné dr. Balogh Edit 

11/2014. (III.07.) számú rendeletének módosítása   Polgármester 

 

11. Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásra vonatkozó   Romhányiné dr. Balogh Edit 

döntéshozatal        Polgármester 

 

12. A 2014. évi közbeszerzési terv módosítása    Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

 

13. Az Abonyi Polgármesteri Hivatal központi     Romhányiné dr. Balogh Edit 

fűtésének korszerűsítése      Polgármester 

 

 

Zárt ülés: 

1. Belterületi utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014. évben Tóth Róbert 

közbeszerzési tanácsadó 

 

2. A víziközmű vagyonértékelésére vonatkozó közbeszerzési  Tóth Róbert 

 ajánlattételi felhívás       közbeszerzési tanácsadó 

 

- - - 

 

1./ Napirendi pont tárgya: Egészségnap szervezésére kötendő együttműködés 

véleményezése 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, a Képviselő-testület 

kérte, hogy legyenek további egyeztetések, mert az előzetes szerződés tervezetből nem derült ki, hogy az 

Armel Kft. úgy vállal át kötelező önkormányzati feladatot, hogy ezért ellenszolgáltatást nem kér. A 

könyveléshez egy közfeladat átvállalási szerződés szükséges. A javaslatot dr. Balogh Pál jegyző úr ismerteti. 

Igazgató asszonnyal egyeztetés történt, a módosítás alapján tudja vállalni a közfeladat átvállalásáról szóló 

megállapodás szerződés aláírását, amennyiben a Képviselő-testület is jóváhagyja azt.  
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dr. Balogh Pál: A kiosztott közszolgáltatási szerződés tervezetében három ponton egyeztettek 

módosítást, a név helyesen Armel Produkció és Sajtóiroda Nonprofit Kft., adószámának utolsó két 

számjegye helyesen 42, A szerződés-tervezet 2. pontjának első mondata módosul az alábbiak szerint: 

„Abony Város vonatkozásában az Armel Produkció és Sajtóiroda Nonprofit Kft. saját forrásai terhére az 

alábbi Önkormányzati feladatok ellátásában vállal közreműködést:”. Ezt követi a közfeladatok 

felsorolása. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, legutóbb információhiányból fakadóan kért további egyeztetést a 

Képviselő-testület. ez alatt értendő lett volna az, hogy a Bizottság megtárgyalják az egyeztetett 

szerződéstervezetet. Erre a szerdai bizottsági ülésen nem került sor. Nem zárkózik el a Képviselő-

testület a szerződés megkötésétől, azonban a szerződés tervezet több pontban is olyan dolgokat 

tartalmazott, amely nem egyértelmű. Kérdezte, hogy a tervezet 2. pontjában felsorolt feladatok ellátása 

kizárólagosan az Armel Kft. részéről történik, vagy csak részlegesen? A Bizottság legutóbb azt 

javasolta, ne kapjon kizárólagosságot városi egészségnap szervezésére a vállalkozás, továbbá a 

vállalkozás fogadja el azt, hogy az önkormányzat más hasonló vállalkozásokkal is más időpontban 

megtartott egészségnap szervezésére köthessen ilyen jellegű megállapodást, a szervezésbe bevonhasson 

más vállalkozásokat.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte ismételten jegyző urat, olvassa fel a módosítást, amelyből 

kiderül, hogy közreműködik a feladatok ellátásában, nem átvállalja és teljes körűen bonyolítja.  

 

dr. Balogh Pál: Ismételten felolvasta a módosítást a szerződés-tervezetben.  

 

Dr. Egedy Zsolt: a Városi Egészségnap elnevezés nem maradhat a szerződésben, ne zárjanak ki más 

szereplőket, ne csak az Armel Kft-vel közösen rendezett egészségnap kerülhessen megrendezésre.  

 

Romhányiné dr. Balog Edit: A szerződés-tervezet 3. pontját javasolta módosítani az alábbiakra: „ Az 

Armel Produkció és Sajtóiroda Nonprofit Kft. Dr. Szabó Éva, Abony Város díszpolgára szervezésében 

lebonyolításra kerülő egészségnap szervezésében közreműködőként vesz részt.” 

 

Dr. Magyar Gábor: Kérdezte, hogy reklámbevételekből kívánnak-e egészségmegőrző, nevelő 

programot támogatni? Milyen kulturális programok kerülnek szervezésre? 

 

Havas Ágnes: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy semmibe nem szeretnének Abony városában 

belefolyni, ők egy operafesztiválokat és egyéb komolyzenei koncerteket és produkciókat szervező iroda. 

Szabó Évával áll ismeretségben, személyét és munkásságát nagyon elismeri. A közelmúltban az ő 

szervezésében megrendezésre kerülő egészségnap szponzorálásával voltak problémák, kisebb anyagi 

problémákról számolt be. Baráti szintű a kapcsolatuk, ekkor ismerhette meg a programot. Az iroda 

bevételét kulturális tevékenységekből szerzi, külföldön és belföldön egyaránt. Összesen 60 ezer Ft-ról 

van szó. Ennyivel kívánják a rendezvényt támogatni. a könyveléshez egy szerződés becsatolására is 

szükség van. Nem avatkoznak bele a rendezvény szervezésébe. A szerződés egy típusszerződés, amely a 

következő évekre is vonatkozik.  

 

Dr. Egedy Zsolt: elnézést kért, a kapott anyagból nem derültek ki a részletek.  

 

Habony István: Megköszönte a támogatói szándékot.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

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

elfogadásáról.  

 

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

módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

142/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat 

egészségnap szervezésére kötendő együttműködés véleményezése 

 

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

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

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, támogatja az 

Abony Város Önkormányzata valamint az Armel Produkció és Sajtóiroda Nonprofit Kft. 

szerződéses formában történő együttműködését egészségnappal kapcsolatos 

rendezvényszervezés vonatkozásában.  

 

2. A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés-tervezetet 

jóváhagyja az alábbi módosításokkal:  

 

- A gazdasági társaság helyes megnevezése: Armel Produkció és Sajtóiroda Nonprofit Kft.  

 

- Adószáma: 13098418-2-42 

 

- A szerződés-tervezet 2. pontjának első mondata módosul az alábbiak szerint:  

 

„Abony Város vonatkozásában az Armel Produkció és Sajtóiroda Nonprofit Kft. saját 

forrásai terhére az alábbi Önkormányzati feladatok ellátásában vállal közreműködést:„ 

 

- A szerződés-tervezet 3. pontja módosul az alábbiakra:  

 

„ Az Armel Produkció és Sajtóiroda Nonprofit Kft. Dr. Szabó Éva, Abony Város 

díszpolgára szervezésében lebonyolításra kerülő egészségnap szervezésében 

közreműködőként vesz részt.„ 

 

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

módosításokat tartalmazó közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  
Titkárság 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. Dr. Balogh Pál jegyző 

4. Kelemen Tibor aljegyző 

5. Valamennyi Osztályvezető 

6. Havas Ágnes az Armel Produkció és Sajtóiroda Nonprofit Kft. igazgatója 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

- - - 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta – tekintettel a vendégre – a meghívóban szereplő nyílt ülés 5. 

napirendi pontját a következő napirendi pontként megtárgyalni.  

 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontok sorrendjének cseréjéről.  

 

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

napirendi pontok sorrendjének cseréjét egyhangúlag támogatta és az alábbi határozatot hozta:  

 

143/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat 

nyílt ülés napirendi pontjai sorrendjének módosítása 

 

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

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

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

(VI.29.) számú rendelet 16. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat, a meghívóban szereplő „Az abonyi 966,967 

és 968 helyrajzi számú belterületi ingatlanok (Lidl-telek) megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződés 

jóváhagyása” című napirendi pontot a Képviselő-testület a nyílt ülés 2. napirendi pontjaként tárgyalja. 

 

- - - 

 

2./ Napirendi pont tárgya: Az abonyi 966,967 és 968 helyrajzi számú belterületi 

ingatlanok (Lidl-telek) megvásárlására vonatkozó 

 

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

igazgatósága olyan feltétellel hajlandó értékesíteni a telkeket a megkínált vételáron, hogy ott élelmiszer lánc, 

illetve élelmiszer kereskedelmi tevékenység nem folytatható. A Pénzügyi Bizottságon megegyezés történt, 

hogy ez milyen formában valósulhat meg. Felkérte Habony Istvánt, a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse 

a javaslatot. Elmondta, bármilyen szerződés módosítást eszközöl a testület, azt Németországban jóvá kell 

hagyatni.  

 

Habony István: Nem értett egyet azzal a Pénzügyi Bizottság, hogy amennyiben élelmiszer kiskereskedelmi 

tevékenységet folytatnak a területen, a dupláját kell visszafizetni a vételárnak.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ha a 300 m2-t eléri, illetve meghaladja az élelmiszer kereskedelmi egység, 

amelynek továbbadja az Önkormányzat a területet, kötbért kell fizetni, amely a vételár dupláját jelent.  

 

Kovács László: Ismertette az Ügyrendi és Közbiztonsági bizottság javaslatát.  

 

Dr. Egedy Zsolt: A Bizottság javasolta, hogy a szerződés 1.1. pontjában „ingatlanok” kifejezés pontosítását. 

Az élelmiszer kiskereskedelmi tevékenység fogalma kerüljön tisztázásra. Javasolta, az szerepeljen a 

szerződésben, hogy üzletlánc keretében működő élelmiszer kiskereskedelem.  

 

Jagicza Imre: Köszöntötte a Képviselő-testületet. Elmondta, az ő szándékuk az, hogy a LIDL számára 

konkurens cégek ne kerülhessenek helyzetelőnybe azzal, hogy esetlegesen az ő tulajdonukba kerül akár 5 

éven belül az ingatlan, ezért szeretnék ezt korlátozni. Véleménye szerint a Bizottságok módosító javaslatával 

nem lesz a cégvezetésnek problémája.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette ismételten a módosító javaslatot.  

 

Jagicza Imre: Elmondta, prezentálni fogja a javaslatot az ügyvezetés felé.  
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Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról.  

 

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

módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

144/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat 

az abonyi 966, 967 és 968 helyrajzi számú belterületi ingatlanok (Lidl-telek) megvásárlására 

vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyásáról 

 

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

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

 

1. A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, a határozat mellékletét képező adásvételi-

szerződés tervezetet jóváhagyja az alábbi módosításokkal:  

 

„7.1  Felek megállapodnak, hogy a Vevő az Ingatlanokon 5 évig nem jogosult üzletlánc keretében 

és/vagy 300 m2 vagy annál nagyobb alapterületű élelmiszer kiskereskedelmi tevékenységet 

folytatni, illetőleg harmadik személyek részére ilyen tevékenység folytatását engedélyezni. A 

jelen pont szerinti kötelezettség megszegése esetén Vevő köteles Eladó részére a Vételár 

kétszeresével megegyező kártalanítást fizetni.” 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a módosításokat tartalmazó adásvételi szerződés 

aláírására.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Településfejlesztési osztály 

Gazdasági Osztály 

Értesül:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

Kelemen Tibor aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

  Ifj. Dr. Tóta Áron Ügyvéd Úr 

  Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

- - - 

 

3./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta, elfogadásra 

javasolta.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

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

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

145/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat 

a Polgármesteri Hivatal 2013. június 01. napjától 2014. május 31-ig terjedő munkájáról  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bek. f) pontja szerinti beszámolóját elfogadja. 

 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál Jegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: a Képviselő-testület nevében köszönetét fejezte ki a Hivatalban dolgozók 

munkájáért, a közelgő köztisztviselők napja alkalmából jó erőt, egészséget kívánt valamennyi 

köztisztviselőnek.  

 

- - - 

 

 

4./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Vadaspark bérbeadásáról szóló szerződésben 

foglaltak teljesüléséről 

 

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

 

Dr. Egedy Zsolt: Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javasolta a cím pontosítását, hiszen az 

előterjesztés végig az erdőgazdálkodási tervben foglaltak teljesüléséről szól.  

 

Parti Mihály: Kérdezte, hogy a Mogyoró út felőli telekhatár, és azon kívül rész karbantartása a vállalkozó 

vagy az Önkormányzat kötelessége-e? 

 

Tóth Tibor: Véleménye szerint a közútkezelő, illetve az E-ON kötelessége.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A Mogyoró út közútkezelője az Önkormányzaté. A telekhatáron kívüli 

terület gallyazását az Önkormányzatnak kell elvégeztetnie. A bérlő tulajdonos az utcafrontot rendben tartani.  

 

Tóth Tibor: Az alsó, cserjés részt vagyonvédelem szempontjából hagyták meg.  

 

Dr. Magyar Gábor: Kérdezte Dr. Egedy Zsolt képviselőtől, van-e egyéb tudomása más problémáról, egyéb 

szerződésszegésről?  

 

Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, másról nincs tudomása.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A címben módosítani nem tudnak, a határozati javaslatban azonban igen.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

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

elfogadásáról. 

 

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

módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

146/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat 

a Vadaspark bérbeadásáról szóló szerződésben foglaltak teljesüléséről  

 

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

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) foglaltak, valamint 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vadaspark bérbeadásáról szóló szerződésben 

meghatározott, erdőgazdálkodási tervben foglalt feladatok vonatkozásában készült tájékoztatót 

megismerte és elfogadta.  

 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Tóth Tibor 

 

- - - 

 

5./ Napirendi pont tárgya: A Vadaspark bérleti szerződés módosítás elfogadása 

 

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

 

Habony István: Kérdezte, hogy a közös jegyzőkönyvek évente elkészültek-e a kivágandó fák 

vonatkozásában. Kérte azok bemutatását. Kérdezte továbbá, mennyi pénze származott eddig az 

Önkormányzatnak a fakivágásokból? Hány esetben kért fakivágási engedélyt az Önkormányzattól? 

Kérdezte, van-e házirendje a parkerdőnek? Elmondta továbbá, gyalázatosnak tartja a Mogyoró út felőli 

állapotot, lassan az út feléig belóg a cserje. A bérlőnek kell gondoskodnia a rendről. Javasolt egy pontot 

beletenni a szerződésbe. Nem ért egyet azzal, hogy az Önkormányzat nem támogatja a parkerdőt. A 

szerződés 21. pontját javasolta módosítani, arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat évente mikor és hány 

alkalommal jogosult igénybe venni a parkerdőt, ingyen és bérmentve. Véleménye szerint Tóth Úr soha nem 

fog Abonyból elmenni, mert máshol ilyen feltételeket nem biztosítanak számára. Javasolta a szerződés 22. 

pontja alapján tanóra keretein belül ingyen kellene beengednie a gyerekeket a parkerdő területére. 

Véleménye szerint a parkoló kialakítása sem történt meg időben.  

 

Tóth Tibor: Elmondta, nem látja értelmét a vitára. Sajnálja a hiányosságait, de nem gondolja, hogy annyira 

rossz a vadaspark, hogy szégyenkeznie kellene miatta. A park világhírű. Csak száraz fákat vágtak ki, a 

letermelt száraz fát, ami kb. 20 %-a az erdőnek,  az ott nyársalók használták el, ő nem fűtött belőle. Nem 

vágtak még ki vágásérett fákat, ez augusztusig fog megtörténni. Ennek sem lesz a költségek miatt plusz 

bevétele. A házirenddel kapcsolatban elmondta, hogy van és ki is van függesztve, a Hungaroring ügyvédje 

készítette el. A vadasparkon belül rend van, világszenzációként kezelik a parkot, büszkén hirdeti. 

Megköszönte az Önkormányzat munkáját és a Képviselő-testületnek azt, hogy a parkot tovább üzemelhetett. 

Elmenne, de nem tud elmenni Abonyból. Nem tudja átvetetni senkivel a területet. A parkoló határidőre 

elkészült, de nem volt megfelelő.  
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, vegyék fel a kapcsolatot a tankerület igazgatóval. A KLIK fizet az 

igénybevétel után. A vadaspark látogatását a következő évtől bevezethetnék az iskolákban. Kérdezte, évente 

két alkalmat be tud-e vállalni a park az Önkormányzat részére? 

 

Tóth Tibor: Igen, megoldható. De azt azonban figyelembe kell venni, hogy ez egy állatkert, csak annak 

megfelelően lehet rendezvényt tartani.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: 8 év alatt senki nem kezdeményezte, hogy ott tartsanak meg rendezvényt.  

 

Dr. Magyar Gábor: Az iparszerű művelésű erdőkben az iparszerűen kitermelt fáknak van üzleti haszna. 

Minden egyes fakivágás annyi mínuszt hoz kb, amennyi a kitermelt fának az értéke. Támogatta a KLIKK-

kel való kapcsolatfelvétel ötletét. Nem látja akadályát a szerződés fenntartásának, a javasolt apróbb 

módosításokkal. Nem szeretné, hogy a park elköltözzön Abonyból.  

 

Parti Mihály: Javasolta a vasútállomásról a látogatók beszállításának ötletét meggondolni.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Támogatta a javaslatot, amely szerint vegyék fel a kapcsolatot a tankerület 

igazgatóval.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Nem fedi a valóságot az, hogy nem volt rendezvény helyszíne a vadaspark.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, évente két alkalommal Tóth úr bocsássa rendelkezésre az 

Önkormányzat részére a vadasparkot, előzetes egyeztetés alapján. Évente kerüljön nyilvánosság elé a 

jegyzőkönyv a fakivágásokról. Az Önkormányzat részére készüljön minden év január 31-ig tájékoztató a 

vadaspark ingyenes használatáról valamint az erdőgazdálkodásról.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról.  

 

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

módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

147/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat 

a Vadaspark bérleti szerződés módosítás elfogadásról 

 

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

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) foglaltak, valamint 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

I. A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, a határozat mellékletét képező Bérleti szerződést 

módosító okiratot jóváhagyja az alábbi módosításokkal:  

 

1. A Bérleti szerződés 21. pontját módosítja az alábbiak szerint:  

 

A bérlő a szabadidőparkban az Önkormányzat által rendezett programoknak – évente két 

alkalommal – térítésmentesen helyet biztosít, amelyre vonatkozóan a felek minden év elején 

az időpontokat rögzítve írásbeli megállapodást kötnek. 
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2. A Bérleti szerződést kiegészíti azzal, hogy a Bérlő minden év január 31-ig tájékoztatást nyújt a 

Képviselő-testületnek a Vadaspark területén folytatott erdőgazdálkodásról, illetve az ott 

térítésmentesen az Önkormányzat kezdeményezésére lebonyolított rendezvényekről.  

 

II.  A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a módosításokat 

tartalmazó Bérleti szerződést módosító okirat, és a Bérleti szerződés –módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt- 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 aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Tóth Tibor 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

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

 

- - - 

 

6./ Napirendi pont tárgya: A POWER Karate SE kérelmének elbírálása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a POWER Karate SE képviseletében Krupincza Tibort. 

Ismertette a Pénzügyi Bizottság javaslatát, amely szerint a Sportcsarnok konditermében biztosítanának 

helyet az egyesületnek ingyenesen, egy másik ingatlan bérletével biztosítanák a konditerem további 

működését.  

 

dr. Balogh Pál: A Pénzügyi Bizottság kérte javaslatának megvizsgálását és az eredmény Képviselő-testület 

elé való terjesztését az augusztusi ülésen. Az élő bérleti szerződés miatt összetett a probléma.  

 

Habony István visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 9 fő.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Sajnálatosnak tartja, hogy a támogatás nem fedezi a kiadásokat. Kérdezte,k hogy a 

tavalyi évben fedezte? 

 

Krupincza Tibor: Igen, a tavalyi évvel elszámoltak.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Javasolta más lehetőségek felkutatását is.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a kérelem elutasítását a Képviselő-testületnek.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Az Erkel Ferenc utcában van egy ingatlana az Önkormányzatnak, javasolta ennek a 

lehetőségét is megvizsgálni.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

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

elfogadásáról.  

 

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

módosított határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

148/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat 

a POWER Karate SE kérelmének elbírálásáról 

 

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

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

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a POWER Karate SE támogatás iránti kérelmét 

elutasítja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Hivatalt, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Sportcsarnokon 

belül az edzőteremben hely biztosítása lehetséges-e a POWER Karate SE részére, továbbá az Erkel 

Ferenc utcai ingatlanban, illetve más Önkormányzati ingatlanban sporttevékenységre alkalmas terem 

kialakításának lehetőségét.  

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről – jelen határozat megküldésével – 

tájékoztassa a POWER Karate SE elnökét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit 

Végrehajtásban közreműködik:  
Titkárság 

A határozatról értesül:  
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

Kelemen Tibor aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

POWER Karate SE 

 
- - - 

 

7./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2014., II. 

negyedévben végzett munkájáról 

 

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

igazgató úr munkáját.  

 

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 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

 



15 
 

149/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Városfejlesztő Kft., 2014. II. negyedévben végzett munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

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

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

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Abonyi Városfejlesztő Kft., 2014. II. 

negyedévben végzett munkájáról szóló beszámolót megismerte, és elfogadja. 

 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

- - - 

 

8./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Településrendezési eszközei módosítása a belterület 

3305. hrsz., vagy 2071. hrsz. alatti földrészlet Vt1 – 

településközpont vegyes területté minősítése tanuszoda építéséhez 

 

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

javaslatotról szavaznia kell a Képviselő-testületnek.  

 

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 a 

játszótér vonatkozásában.  

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

150/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Abony Város Településrendezési eszközei módosítása a belterület 3305. hrsz., vagy 2071. hrsz. alatti 

földrészletek Vt1 - településközpont vegyes területté minősítése tanuszoda építéséhez (Játszótér) 

 

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

évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított jogkörében 

eljárva, figyelembe véve a többször módosított az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 

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

településrendezési feladatairól szóló kötelezettségeit és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. § (1) 

bekezdés b.) pontjában foglaltak előírásait, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Nemzeti Sportközpontoknak az Abonyban állami beruházásként megvalósítandó tanuszoda 

helyének kiválasztására vonatkozó döntésétől függő hatállyal Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 3305. hrsz. alatti földrészlet Z - zöldterületként szabályozott részének Vt1 

- településközpont vegyes övezetté minősítéséhez a szükséges településrendezési eszközök 

módosítását - teljes eljárásban - elindítja. 
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2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

településrendezési módosításra bekért tervezői ajánlatokból a feladat kiírás alapján 

legkedvezőbb ajánlatot adó tervezővel kössön tervezési szerződést a településtervezési 

munkára. 

 

3. A tervezési díj a 2014 évre elfogadott költségvetés 'Szellemi termék vásárlása' során 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő:  A Nemzeti Sportközpont döntését követően azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

A végrehajtásban közreműködik: 
 Farkas Zsolt főépítész 

 Jegyzői Titkárság 

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül: 
 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor János aljegyző 

 Jegyzői Titkárság 

 Farkas Zsolt főépítész 

        Településfejlesztési Osztály 

       Nemzeti Sportközpontok 

 

 

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

játszótér vonatkozásában.  

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

151/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Abony Város Településrendezési eszközei módosítása a belterület 3305. hrsz., vagy 2071. hrsz. alatti 

földrészletek Vt1 – településközpont vegyes területté minősítése tanuszoda építéséhez („Kis 

Focipálya”) 

  

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

évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított jogkörében 

eljárva, figyelembe véve a többször módosított az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 

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

településrendezési feladatairól szóló kötelezettségeit és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. § (1) 

bekezdés b.) pontjában foglaltak előírásait, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Nemzeti Sportközpontoknak az Abonyban állami beruházásként megvalósítandó tanuszoda 

helyének kiválasztására vonatkozó döntésétől függő hatállyal Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 2071. hrsz. alatti földrészlet Vt2 szabályozott részének Vt1 - 

településközpont vegyes övezetté minősítéséhez a szükséges településrendezési eszközök 

módosítását - gyorsított eljárásban - elindítja. 
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2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

településrendezési módosításra bekért tervezői ajánlatokból a feladat kiírás alapján 

legkedvezőbb ajánlatot adó tervezővel kössön tervezési szerződést a településtervezési 

munkára. 

 

3. A tervezési díj a 2014 évre elfogadott költségvetés 'Szellemi termék vásárlása' során 

rendelkezésre áll. 

 

 

Határidő:  A Nemzeti Sportközpont döntését követően azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

 

A végrehajtásban közreműködik: 
 Farkas Zsolt főépítész 

 Jegyzői Titkárság 

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül: 
 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor János aljegyző 

 Jegyzői Titkárság 

 Farkas Zsolt főépítész 

        Településfejlesztési Osztály 

        Nemzeti Sportközpontok 

 

- - - 

 

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

berendezések elhelyezéséről szóló 30/2003. (XII.17.) 

rendelete hatályon kívül helyezése 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette a hatályon kívül helyezés okát.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2014. (VII.03.) önkormányzati rendelete 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hirdető-berendezések 

elhelyezéséről szóló 30/2003. (XII.17.) rendeletének hatályon kívül helyezéséről 
 

 

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

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

 

1.§ 
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Hatályát veszti a hirdető-berendezések elhelyezéséről szóló 30/2003. (XII.17.) önkormányzati rendelet. 

 

 

2.§ 

 

 

E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

 
 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésén. 

 

 

 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                                          Dr. Balogh Pál 

            polgármester                                                                              jegyző 

 

 

 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2014. július 03. 

 

 

  Dr. Balogh Pál 

                                                                                                                jegyző 

 

- - - 

 

10./ Napirendi pont tárgya: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 11/2014. 

(III.07.) számú rendeletének módosítása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztést.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2014.(VII.03.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 11/2014. (III.07.) számú rendeletének módosításáról 
 

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: 

 

1.§ 

 

(1) Az önkormányzat a 2014. évi költségvetéséről szóló 11/2014. (III.07.) számú rendelet (továbbiakban: 

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

 

      „3.§ (1)  Bevételi főösszegét                  3.100.324 e Ft-ban 

           Kiadási főösszegét                   3.100.324 e Ft-ban 

 

állapítja meg az alábbi részletezéssel.”   

 

(2)  A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

     „4. § (1) Tárgyévi költségvetési bevételek: 
    
1. Működési célú támogatások áht-on belülről             1.086.404  e Ft 

Ebből:     

Önkormányzatok működési támogatása     780.248 e Ft 

Önkormányzatok felhalmozási támogatása                                       38. 377 e Ft 

Egyéb működési célú tám.bevételei áht-on belülről  267.779 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        85.495 e Ft 

6. Felhalmozási bevételek   58.791 e Ft 

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   26.200 e Ft 

8. Finanszírozási bevételek   1.115.624 e Ft 

           Összesen:                            3.100.324 e Ft.   

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

  

 „4. § (2) Tárgyévi költségvetési kiadások: 

   

1. Személyi juttatások   495.257 e Ft 

2. Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó  133.124 e Ft 

3. Dologi kiadások  1.381.398 e Ft 

Ebből: 

Kamatkiadás   160 e Ft 

4. Ellátottak pénzbeli juttatása   98.031 e Ft 

5. Egyéb működési célú kiadások   95.305 e Ft 

Ebből: 

Általános tartalék   33.990 e Ft 
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6. Beruházások   337.535 e Ft 

7. Meglévő részesedések növ. kapcs. kiadás                                         17.900 e Ft 

8. Felújítások   376.621 e Ft 

9. Egyéb felhalmozási kiadások   1.200 e Ft 

10. Felhalmozási céltartalék   123.034 e Ft 

11. Finanszírozási kiadások        40.919 e Ft 

Ebből: 

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre   40.919 e Ft 

Összesen:      3.100.324 e Ft 
2. § 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10)A Rendelet 14.1 melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 

(11)A Rendelet 15.1 melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 

(12)A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 

(13)A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 

 
 

Záró rendelkezések 

 

3.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő első munkanapon lép hatályba. 

 

Abony, 2014. június 26. 

 

 

  Romhányiné dr. Balogh Edit        Dr. Balogh Pál  

   polgármester      jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2014. július 03.  

                       Dr. Balogh Pál 

                                  jegyző 

 

 

A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

- - - 
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11./ Napirendi pont tárgya: Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásra vonatkozó 

döntéshozatal 

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

keresztül szervezett az Önkormányzat, az a rajzpályázat most országosan megjelent. Az útszakasz lezárást 

nem igazán tolerálja a település. Nagy azonban a kerékpár mozgalom. Javasolta, a Kincskeresőben hívják fel 

a figyelmet hogy a motorizáció helyett a gyalogos, illetve a kerékpáros forgalmat részesítsék előnyben, 

támogatva az Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozat üzenetét. 

 

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 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

152/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat 

Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásra vonatkozó döntéshozatalról 

 

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

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

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni az Európai Mobilitási 

Héthez. 

 

2. A Képviselő-testület felhívást kíván közzétenni a lakosság számára az Abonyi Kincskereső 

kiadványban, arra vonatkozóan, hogy a motorizáció helyett a gyalogos, illetve a kerékpáros 

forgalmat részesítsék előnyben, támogatva az Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozat üzenetét. 

 

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

tájékoztassa a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztályát. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit 

Végrehajtásban közreműködik: Titkárság 

A határozatról értesül:  
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztálya 

 

- - - 

 

12./ Napirendi pont tárgya: A 2014. évi közbeszerzési terv módosítása 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztést.  

 

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

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

153/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat 

a 2014. évi közbeszerzési terv módosításáról 

 

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

CLXXXIX. törvény 107. §.-ában biztosított jogkörében eljárva figyelembe véve a közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII. törvény 33. § (3) bekezdését az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a 63/2014. (III.27.) számú határozat mellékletekén jóváhagyott Abony Város 

Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve (továbbiakban : közbeszerzési terv)  
 

 

II. Építési beruházás pontja az alábbiakkal egészül ki: 

1. 

Az Abonyi Polgármesteri Hivatal 

villamoshálózat rekonstrukciójára 

és az „Elektronikus közigazgatási 

infrastruktúra fejlesztése Abony, 

Dánszentmiklós és Csemő 

településeken” című, KMOP-4.7.1-

13-2013-0006 jelű pályázat 

keretében megvalósuló strukturált 

hálózat kiépítése 

nemzeti nyílt 
2014. III. 

negyedév 

 

 

III. szolgáltatás-megrendelés pontja az alábbiakkal egészül ki: 

1. 

Abony Város víziközmű 

vagyonértékelése 

 

nemzeti nyílt 
2014. III. 

negyedév 

 

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

intézkedések megtételével Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert bízza meg. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Titkárság 

Településfejlesztési Osztály 

KÁR-MENTOR Bt. 

 

A határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Kár-Mentor Bt. 
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

- - - 

 

13./ Napirendi pont tárgya: Az Abonyi Polgármesteri Hivatal központi fűtésének 

korszerűsítése 

 

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

előterjesztés került kiosztásra, ami már számadatokat, összegeket is tartalmaz.  

 

Parti Mihály: Véleménye szerint az irodahelyiségek belmagasságát le kellene szorítani álmennyezettel, 

amely fölött a szerelvények húzódhatnak.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Megvizsgálják ennek lehetőségét, azonban nem az irodákban szökik el a hő, 

hanem az előtérben, folyosókon. Az épület patinás megjelenésű, egészen megváltozna a jellege az 

álmennyezettel. Esztétikailag nem tartja lehetségesnek.  

 

Kérte a Képviselő-testületet szavazzanak a pénzösszeg átcsoportosításáról, arról, hogy egy lépésben 

történjen meg a fűtéskorszerűsítés és az elektromos hálózat felújítása.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az „A”  módosított határozati 

javaslat elfogadásáról.  

 

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

módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

154/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Polgármesteri Hivatal központi fűtésének korszerűsítéséről 

 

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

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

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városháza épülete fűtési rendszerének Csabai 

János tervező által készített tervek szerinti korszerűsítésével a Well-Mix Bt.-t bízza meg bruttó 

5.824.262 forint vállalkozási díjért azzal, hogy a munkálatokat a vállalkozó tartozik összehangolni a 

párhuzamosan folyó elektromos hálózat rekonstrukciójával.  

 

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti kötelezettségvállalás fedezetét 2014. évi költségvetésének 

Városi tevékenység 730259 COFOG 011130 ingatlanok felújítása és felújítási célú előzetesen 

felszámított ÁFA sorairól biztosítja. 

 

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

megkötésére.  

 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  
Településfejlesztési Osztály 

Gazdasági Osztály 

Határidő:  azonnal 
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4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésének Városi tevékenység 

730259 COFOG 011130 ingatlanok felújítása és felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA sorairól 

a villamos rekonstrukció (gyengeáramú rendszer kiépítése, erősáramú rendszer kiépítése, strukturált 

hálózat kiépítése) költségein, valamint a fűtési rendszer rekonstrukció jelen határozat 2. pontjában 

rögzített költségein felüli összeget, az összesen rendelkezésre álló 36.881.579,- Ft erejéig 

engedélyezi a Városháza festési munkáinak kivitelezésére biztosítani.  

 

5. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításának 

tervezetében a jelen határozatban foglaltakat szerepeltesse. 

 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 

A végrehajtásban közreműködik:  
Gazdasági Osztály 

Határidő:  értelemszerűen 

 

A határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Ajánlatadók 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

- - - 

 

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

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

asszony az ülést bezárta.  

 

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

 

 

 

 

 

K.m.f 

 

 

 

 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit               dr. Balogh Pál 

                         polgármester                      jegyző 

 

 


