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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

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

 

Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Mészáros László János, Dr. Egedy Zsolt Mihály, 

dr. Lencse Gréta, dr. Balangó László, Fehér Endre, Dévainé Kazinczy Sára, Gulykáné Gál Erzsébet, Habony 

István, Szökrön László, Pető Istvánné, Mészáros Lászlóné képviselők 

 

Képviselő-testület tagjai: 12 fő. 

 

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

a Településfejlesztési Osztály osztályvezetője, Kovács Teodóra, a Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya 

osztályvezetője, Mádi Csaba Mikro-Voks kezelő, Csajbók Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívottként jelen volt: Deák Sándor, a Helyi Választási Bizottság elnöke, Csányi Tibor Józsefné, a 

Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese, Dr. Tóth Katalin, a Helyi Választási Bizottság tagja, Tóth Róbert 

Közbeszerzési tanácsadó – Kár-Mentor Bt., Gáspár Csaba ügyvezető igazgató – ABOKOM Nonprofit Kft. 

 

Jelen voltak továbbá:  

 

 

 

 

 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Tisztelettel köszöntött minden jelenlévőt a Képviselő-testület alakuló ülésén.  

 

 

- - - 

 

1. Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati választás eredményéről 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte Deák Sándort, a Helyi Választási Bizottság elnökét, ismertesse a 

2014. évi helyi önkormányzati választások eredményét.  

 

Deák Sándor: Köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, Abony Város Önkormányzata a Z-200/2014. 

(VIII.28.) számú határozatával választotta meg Abony Város Helyi Választási Bizottságát. A választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény értelmében ismertette a Helyi Választási Bizottság kiemelt 

feladatait. Elmondta, Abony Város Helyi Választási Bizottsága 3 polgármester jelöltet, 40 képviselő jelöltet 

vett nyilvántartásba, továbbá 4 jelölő szervezet szerzett jogot, hogy listát állítson. A polgármester és 

önkormányzati képviselő választás október 12-én rendben lezajlott. a választás előtt és a választás napján 

kettő panasz érkezett, melyből egy hatáskör hiányában a Területi Választási Bizottsághoz került 

megküldésre, egy panasz pedig elutasításra került. A választói névjegyzékben 11916 fő szerepelt, amelyből 

4547 fő, vagyis a választásra jogosultak 38,16 %-a élt választójogával. Érvényesen szavazott 4470 fő.  

A polgármester jelöltek közül Romhányiné dr. Balogh Edit független jelölt került megválasztásra 2370 

szavazattal, amely az érvényes szavazatok 53,2 %-a. egyéni képviselőként megválasztásra került az 1. 

választókerületben dr. Lencse Gréta, a Fidesz-KDNP jelöltje, a 2. választókerületben dr. Balangó László, a 

Fidesz-KDNP jelöltje, a 3. választókerületben Habony István, az MSZP jelöltje, a 4. választókerületben 

Fehér Endre, a Fidesz-KDNP jelöltje, az 5. választókerületben mészáros László János, a Fidesz-KDNP 

jelöltje, a 6. választókerületben Gulykáné Gál Erzsébet független jelölt, a 7. választókerületben Dévainé 

Kazinczy Sára, a Fidesz-KDNP jelöltje, a 8. választókerületben pedig Dr. Egedy Zsolt Mihály, a Fidesz-

KDNP jelöltje.  
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Kompenzációs listáról három szervezet kapott egy-egy mandátumot. Ennek alapján mandátumot szerzett 

Mészáros Lászlóné, a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében, Szökrön László az MSZP 

képviseletében, valamint Pető Istvánné, a Városunk Fejlődéséért Egyesület képviseletében.  

A Helyi Választási Bizottság nevében polgármester asszonynak és a megválasztott képviselőknek gratulált, 

munkájukhoz sok sikert, erőt, egészséget kívánt.  

 

- - - 

 

2. Napirendi pont tárgya: Képviselők eskütétele 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte Deák Sándort, a Helyi Választási Bizottság elnökét a Képviselő-

testületi tagok eskütételének lebonyolítására, majd a mandátumokról szóló megbízólevelek ünnepélyes 

átadására.  

 

Deák Sándor: A Helyi Választási Bizottság Elnöke elmondta, hogy a Képviselő-testület eskütételére kerül 

sor. Kérte a jelenlévőket, hogy az eskütételhez álljanak fel. 

 

Felkérte a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy az „ÉN” után mindenki a saját nevét mondja, majd a többi 

szöveget. 

 

Eskü: 

 

Én, ………..becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez 

hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; helyi önkormányzati képviselői 

tisztségemből eredő feladataimat Abony Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 

teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

 

Isten engem úgy segéljen! 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

 

Deák Sándor: Átadta – név szerint szólítva – a megbízóleveleket a Képviselő-testület tagjainak. 

 

- - - 

 

3. Napirendi pont tárgya: Polgármester eskütétele 

 

Deák Sándor: A Helyi Választási Bizottság Elnöke elmondta, hogy a polgármester eskütételére kerül sor. 

Kérte a jelenlévőket, hogy az eskütételhez álljanak fel. 

 

Felkérte Romhányiné dr. Balogh Editet, hogy az „ÉN” után a saját nevét mondja, majd a többi szöveget. 

 

Eskü: 

 

Én, ………..becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez 

hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő 

feladataimat Abony Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 

magyar nemzet javára gyakorlom. 

 

Isten engem úgy segéljen! 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

 

Deák Sándor: Átadta ünnepélyesen Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester asszony részére 

megbízólevelét.  
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- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, a képviselői eskütételek letételét követően nyílik lehetősége a 

Képviselő-testületnek a napirend elfogadására.  

Ismertette a napirendet. Elmondta, az alpolgármester megválasztását és eskütételét követően kerül sor a 

Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

21/2007. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására. Az egyeztető tárgyalások során a képviselők úgy 

döntöttek, hogy megváltozik a Bizottságok neve, más Bizottságok fognak alakulni. Ehhez szükséges az 

SZMSZ-t módosítani, amelynek kihirdetését követően 2014. október 30-án rendkívüli Képviselő-testületi 

ülés keretében alakulnak meg a Bizottságok.  

 

Kérte a meghívóban szereplő zárt ülés 3. napirendi pontjának napirendről történő levételét.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

napirendi pont levételét elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

214/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozat 

az „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése, KEOP-1.2.0/09-11 2013-0006, további 

rekonstrukciós munkák megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának 

elfogadása” 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 „Abony Város 

szennyvíztisztító telepének korszerűsítése, KEOP-1.2.0/09-11 2013-0006, további rekonstrukciós 

munkák megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása” című 

napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülésének napirendjéről leveszi. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testületet, szavazzanak a módosított napirend 

elfogadásáról.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

módosított napirendet elfogadta.  

 

Napirend:          Előterjesztő: 

 

Nyílt ülés 

 

1. Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati    Deák Sándor 

 választás eredményéről       HVB elnöke 

 

2. Képviselők eskütétele 

 

3. Polgármester eskütétele 

 

4. Polgármesteri program ismertetése     Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármester 

 

5. Alpolgármester megválasztása és eskütétele    Romhányiné dr. Balogh Edit 

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

 és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló  polgármester 

 21/2007. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Zárt ülés: 

 

1. Abony Város Önkormányzat részére „Közszolgáltatási   Tóth Róbert 

szerződés keretében Abony Város közigazgatási területén  közbeszerzési tanácsadó 

 keletkező települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, 

 elszállítása és ártalmatlanítása” tárgyában kiírt közbeszerzési 

 eljárás eredményének megállapítása 

 

2. Abony Város Önkormányzat részére „HULEJAF-   Tóth Róbert 

 2013-0002 pályázat keretén belül „Házhozmenő szelektív  közbeszerzési tanácsadó 

gyűjtéséhez eszközbeszerzés” tárgyában kiírt  

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása  

 

 

- - - 

 

4. Napirendi pont tárgya: Polgármesteri program ismertetése 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester asszony ismertette a Képviselő-testület, valamint a jelen lévők 

részére az eddig elért eredményeket, majd bemutatta a jelenlegi, öt éves polgármesteri programját.  

 

A polgármesteri program a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

- - - 

 

5. Napirendi pont tárgya: Alpolgármester megválasztása és eskütétele 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Bejelentette, hogy törvényben biztosított jogkörével élve Dévainé Kazinczy 

Sárát jelöli alpolgármesternek, társadalmi megbízatásban.  

 

Kérte a Képviselő-testületet támogatását, szavazatát a jelölés elfogadásáról.  

 

Elmondta, a szavazás titkos. A Szavazatszámláló Bizottság tagjaiként javasolta a majdani Ügyrendi és 

Közbiztonsági Bizottság tagjait, Dr. Egedy Zsolt Mihályt, dr. Lencse Grétát, valamint Mészáros Lászlónét a 

szavazatszámláló bizottsági feladatok ellátására kijelölni.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kijelölését elfogadta.  

 

Felkérte a Szavazatszámláló Bizottság tagjait a titkos szavazás lebonyolítására.  

 

- - - 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A titkos szavazást követően felkérte Dr. Egedy Zsolt Mihályt a 

szavazatszámláló Bizottság munkájának ismertetésére.  

 

Dr. Egedy Zsolt Mihály: Köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, a Szavazatszámláló Bizottság elvégezte 

munkáját. A Bizottság megállapította, hogy 12 érvényes szavazólap volt található az urnában, amelyből 12 

érvényes igen szavazatot kapott Dévainé Kazinczy Sára.  
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Megállapította, hogy Abony Város alpolgármestere Dévainé Kazinczy Sára.  

 

215/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozat 

alpolgármester megválasztásáról 

 

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

évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, figyelemmel Abony Város 

Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

21/2007.(VI.29.) számú rendeletének 9. § (1) és 39. § (1) bekezdéseiben foglaltakra, valamint a fenti 

rendelet 9. § (3) és 23. § (2)-(7) bekezdései szerinti titkos szavazás eredményére, a polgármester javaslatára 

Abony Város Önkormányzat alpolgármesterévé 2014. október 27. napjától 

 

Dévainé Kazinczy Sára települési képviselőt 

 

választja meg. 

 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 
 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a jelenlévőket, hogy az alpolgármester eskütételéhez ismételten 

felállni szíveskedjenek.  

 

Felkérte Dévainé Kazinczy Sárát, hogy az „ÉN” után a saját nevét mondja, majd a többi szöveget. 

 

Eskü: 

 

Én, ………..becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez 

hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő 

feladataimat Abony Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 

magyar nemzet javára gyakorlom. 

 

Isten engem úgy segéljen! 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

 

Deák Sándor: Átadta ünnepélyesen Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester asszony részére megbízólevelét.  

 

- - - 

 

6. Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és 

szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. 

(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, az egyeztető tárgyalásokat 

értelmében négy bizottság alakul, azonban az előző ciklushoz képest elnevezésben és létszámban eltérőek.  

 

A Pénzügyi Bizottság 5 főből áll majd, 3 képviselő-testületi tag és 2 külsős bizottsági tagból.  
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Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság szintén 5 főből áll majd, 3 képviselő-testületi tag és 2 külsős 

bizottsági tagból. 

 

A Humánpolitikai Bizottságba kerül összevonásra az eddigi Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint 

az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság feladatai. Szintén 5 főből áll majd, 3 képviselő-testületi tag és 2 

külsős bizottsági tagból. 

 

3 fővel külön megalakul továbbá a Gazdasági Bizottság, amelynek munkarendjében a munkahelyteremtés 

szerepel, 2 képviselő-testületi tagból és 1 külsős bizottsági tagból áll majd.  

 

Elmondta, az SZMSZ teljes körű felülvizsgálatára is a közeljövőben sor kerül. Ahhoz azonban, hogy a 

Képviselő-testület meg tudja kezdeni a hivatalos munkát, a bizottságok felállítása szükséges.  

 

Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Kérte a Képviselő-testületet, kézfelemeléssel szavazzanak a módosító rendelet-tervezet elfogadásáról.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

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

 

 

 

 

 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

29/2014. (X.29.) önkormányzati rendelete  

Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 21/2007. (VI. 29.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

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

cikk (1) bekezdés a) pontjába alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével az alábbiakat rendeli el: 

1. §. 

Az SZMSZ 3.§ (1) b.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

 „b) a képviselő-testület bizottságai:  

Humánpolitikai Bizottság (5fő); 

Pénzügyi Bizottság (5 fő); 

Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság (5 fő); 

Gazdasági Bizottság (3fő);” 

 

 

2.§ 

 

       (1) Az SZMSZ 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

(2) Az SZMSZ 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
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3. § 

 

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

 

(2) Hatályát veszti az SZMSZ 37. § (4) a.) pontja. 

 

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

 

 Romhányiné dr. Balogh Edit      Dr. Balogh Pál 

  polgármester              jegyző 

 

Kihirdetve: Abony, 2014. október  29. 

         Dr. Balogh Pál 

                 jegyző 
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a 29/2014. (X.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

 

(a 21/2007. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelet 3. melléklete) 

 

 

Az önkormányzati képviselők névjegyzéke 

 

1. sz. választókerületben   Dr. Lencse Gréta 

2. sz. választókerületben  Dr. Balangó László 

3. sz. választókerületben  Habony István 

4. sz. választókerületben  Fehér Endre 

5. sz. választókerületben  Mészáros László János 

6. sz. választókerületben  Gulykáné Gál Erzsébet 

7. sz. választókerületben  Dévainé Kazinczy Sára 

8. sz. választókerületben  Dr. Egedy Zsolt Mihály 

 

 

Kompenzációs listáról 

1. Mészáros Lászlóné 

2. Szökrön László 

3. Pető Istvánné 
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a 29/2014. (X.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 

 

(a 21/2007. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelet 4. melléklete) 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI BIZOTTSÁGOK FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI  

1. 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

1.1. Feladatköre: 

Az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos képviselő-testületi döntések előkészítésében ajánlásokkal, 

véleményezéssel való közreműködés, az önkormányzat költségvetését rövid és hosszabb távon, illetve éves 

szinten érintő, befolyásoló előerjesztések véleményezése, döntés a képviselő-testület által hatáskörébe utalt 

kérdésekben. 

Az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzése a képviselő-testület hivatalánál és intézményeinél. 

A településrendezés, a környezet- és természetvédelem, vízrendezés, csatornázás, ivóvízellátás, 

vízgazdálkodás, köztemető-fenntartás, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a közúti közlekedéssel 

összefüggő önkormányzati feladatok ellátásáról való gondoskodás, a helyi tömegközlekedés, köztisztaság és 

a településtisztaság biztosítása megoldásában való részvétel, energiaszolgáltatás, a vásár és piactartással, a 

földrajzi nevek megállapításával, a műemlékvédelemmel, zaj- és rezgésvédelemmel, levegőtisztaság 

védelemmel, a földügyi, az állategészségügyi önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátásával, valamint a 

közszolgáltatások körében az önkormányzat részére törvény által kötelezően előírt, más jogszabály által 

biztosított, illetve a képviselő-testület által felvállalt feladatokban, a helyi érdekű közügyek megoldásában 

való részvétel. Városfejlesztési, vállalkozásfejlesztési és munkahely-teremtési elképzelések, koncepciók 

előkészítése, kidolgozása és végrehajtása. Az idegenforgalom, a regionális és nemzetközi kapcsolatok 

fejlesztése, az Európai Unióhoz való csatlakozásból adódó gazdasági feladatok irányítása és koordinálása.  

Feladata a város idegenforgalmi koncepciójának, az idegenforgalmi információs rendszerének, valamint 

marketingjének az áttekintése, javaslattétel az idegenforgalom fejlesztésének lehetőségeire, irányaira, 

valamint az idegenforgalom támogatásának formáira. 

Felügyeli a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint az előírásainak betartását, a 

közbeszerzési eljárások lefolytatásának rendjét, a versenyeztetés tisztaságát, az esélyegyenlőség biztosítását.  

Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak és vagyoni értékű jogok - különös tekintettel a 

törzsvagyoni körbe tartozó vagyonra - megóvása, fenntartása, működtetése, fejlesztése, használata, 

hasznosítása, megterhelése, más célú hasznosítása, valamint a vállalkozói vagyoni körbe tartozó tulajdon 

hasznosításáról való gondoskodás, az önkormányzati vagyont működtető szervezeti formák meghatározása; 

a forgalomképes vagyon elidegenítése, vállalkozásba való bevitele, valamint vagyontárgy vagy vagyonrész 

megszerzése, az önkormányzati vagyon gyarapodását, és csökkenését befolyásoló, a tulajdonost megillető 

joggyakorlás körében döntés-tervezetek, javaslatok véleményezése, a döntések végrehajtásának segítése és 

ellenőrzése, valamint a képviselő-testület hatásköréből átruházott döntési hatáskörök gyakorlása.  

1.2. Saját hatáskörben dönt: 

1.2.1. ügyrendjének megállapításáról; 

1.2.2. a képviselő-testület munkatervéhez igazodóan saját munkaterve elfogadásáról. 
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1.3. A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben dönt: 

 

1.3.1. ellátja a mindenkor hatályos önkormányzati döntésekben meghatározott feladatokat és dönt a 

képviselő-testület által hatáskörébe utalt kérdésekben; 

1.3.2. a helyi közutakat osztályba sorolja a településrendezési tervek figyelembevételével; 

1.3.3. megállapítja a helyi jelentőségű védett természeti érték, terület rendeltetésének és jelentős mértékű 

megváltoztatása tényét, és a kérelmet a képviselő-testület elé terjeszti; 

1.3.4. a vásárok és piacok nyitvatartási idejéről; 

1.3.5. a közút forgalmi rendjéről, kivéve az átmeneti forgalmi rend módosítást; 

1.3.6. vásárok rendezése, vásárnaptár összeállítása; 

1.3.7. egyetértés megadásáról a költségvetési szerv vezetője általi vagyonrendeletben meghatározott érték 

alatti nyilvántartási értékű tárgyi eszközökre vonatkozó hasznosítási, selejtezési döntéshez; 

1.3.8. az önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárok között, feltételek szerint a nem 

önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdon, vagy bérleti jogának, illetve használati jogának önkormányzati 

érdekből történő megszerzéséről; 

1.3.9. Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet, és az 

önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 

rendelet alapján bizottsági hatáskörbe utalt ügyekben; 

1.3.10. a Humánpolitikai Bizottsággal együtt ellenőrzi a köznevelési intézmények nevelési, illetve 

pedagógiai programját; 

1.3.11. a homlokzat-felújítási alap létrahozásáról szóló 18/2010. (VIII.02.) önkormányzati rendelet alapján a 

pályázati feltételek meghatározásáról; 

1.3.12. A sportszervezetek és a kulturális tevékenységet végző társadalmi, civil szervezetek támogatására 

kiírt pályázatok elbírálásáról, a támogatások odaítéléséről - a sportról és az önkormányzat sporttal 

kapcsolatos feladatairól szóló 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdésében és a 

közművelődési, könyvtári és múzeumi feladatainak ellátásáról szóló 14/2011. (V. 05.) számú önkormányzati 

rendeletének 10. § (8) bekezdésében foglaltak szerint. 

1.3.13. A Városi Eseménynaptár - Városi Rendezvényterven kívüli részének - jóváhagyásáról és a Városi 

Eseménynaptárba befogadott, de a Városi Rendezvénytervben nem szereplő rendezvények önkormányzati 

támogatásáról a jelen rendelet 11. sz. mellékletében foglaltak szerint. 

1.4. Előkészíti: 

1.4.1. a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek koncepcióját, illetőleg önkormányzati 

döntéstervezeteket a képviselő-testület, illetőleg a bizottság munkatervében ütemezettek szerint; 

1.4.2. ajánlást dolgoz ki a városi költségvetés tervezéséhez a bizottság feladatkörét érintő önkormányzati 

célok megvalósításához szükséges források nagyságrendjére vonatkozóan a költségvetési koncepció 

készítésének időszakában; 

1.4.3. a képviselő-testület által feladatkörébe utalt előterjesztéseket; 

1.4.4. az utcanévről, a házszámtábláról, valamint a házszámozás szabályairól szóló 28/2003. (XII.17.) 

rendelet alapján az utcaelnevezéssel kapcsolatos feladatokat. 

1.4.5. A Humánpolitikai Bizottsággal közösen a jelen rendelet 11. sz. mellékletében foglaltak szerint a 

Városi Rendezvényterv elfogadását. 

1.5. A bizottság állásfoglalása szükséges: 

1.5.1. az önkormányzat gazdasági programja tervezetéhez; 

1.5.2. az önkormányzat költségvetési koncepciója tervezetéhez; 

1.5.3. az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályait meghatározó előterjesztéshez; 

1.5.4. a költségvetési rendelet-tervezethez, melynek előkészítési folyamatában részt vesz;  
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1.5.5. a költségvetési rendelet-tervezettel együtt a képviselő-testület benyújtandó azon rendelet-

tervezetekhez, amelyek a javasolt előirányzatokat megalapozzák és mindezek módosítására vonatkozó 

előterjesztésekhez;  

1.5.6. az önkormányzati gazdálkodást érintő fejlesztési, működtetési, átszervezési koncepciókhoz, 

tervezetekhez;  

1.5.7. a szociális, gyermekjóléti és munkanélküli ellátással kapcsolatos koncepciókhoz, tervezetekhez;  

1.5.8. a településfejlesztési koncepció és módosításai tervezetéhez; 

1.5.9. minden előterjesztéshez, melynek költségvetési, pénzügyi kihatása van a rendezési terv és annak 

módosításával kapcsolatos előterjesztések kivételével; 

1.5.10. a kötvénykibocsátással, hitelfelvétellel és nyújtással; valamint közérdekű kötelezettségvállalással 

kapcsolatos előterjesztések tervezeteihez; 

1.5.11. az értékpapír vásárlással és értékesítéssel kapcsolatos előterjesztésekhez;  

1.5.12. a képviselő-testület munkaterv-tervezetéhez;  

1.5.13. az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatókhoz és a zárszámadási rendelet-

tervezethez; 

1.5.14. az önkormányzat által alapított gazdasági társaság alapítására, megszüntetésére, létesítő okiratának 

módosítására vonatkozó előterjesztésekhez; 

1.5.15. az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság mérlegéhez, illetve mérleg-beszámolójához;  

1.5.16. a polgármester (alpolgármester), jegyző által elébe terjesztett, szakmai körébe tatozó tervezetekhez, 

javaslatokhoz; 

1.5.17. tartalék/ok felhasználásáról szóló előterjesztéshez; 

1.5.18. az átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelet-tervezethez; 

1.5.19. az önkormányzati költségvetési szerv alapításával, átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos 

előterjesztések tervezeteihez, valamint az alapító okirat módosítására vonatkozó előterjesztésekhez, 

amennyiben ezek költségvetési kihatással járnak, vagy vagyont érintő kérdéseket tárgyalnak; 

1.5.20. az önkormányzati vagyont működtető szervezeti formák, intézmények, gazdálkodó szervek 

létesítésével, alapításával, megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatos előterjesztések tervezeteihez;  

1.5.21. az önkormányzat által alapított költségvetési szerv részére gazdasági társaság alapítására, vagy abban 

érdekeltség megszerzésére irányuló engedély megadására vonatkozó előterjesztéshez; 

1.5.22. az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv vállalkozási tevékenységével 

kapcsolatos előterjesztéshez; 

1.5.23. az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodási jogkörének 

meghatározására (módosítására) vonatkozó előterjesztéshez; 

1.5.24. az önkormányzat által létrehozott gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos jogosítványainak az 

önkormányzat képviselő-testület mint alapító általi gyakorlása körébe tartozó előterjesztésekhez a személyi 

kérdések kivételével; 

1.5.25. a helyi adók bevezetésére, mértékének megállapítására (módosítására), hatályon kívül helyezésére 

irányuló rendelet-tervezetekhez; 

1.5.26. a közterület-használati díj mértékének, fizetési módjának megállapítására irányuló rendelet-

tervezethez;  

1.5.27. az önkormányzati árhatósági hatáskörbe tartozó előterjesztésekhez; 

1.5.28. a személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjai megállapítására vonatkozó 

előterjesztésekhez; 

1.5.29. az önkormányzat ügykörébe tartozó helyi adók hatékony végrehajtásának, illetőleg alkalmazásának 

elősegítése érdekében az anyagi érdekeltség feltételeit szabályozó rendelet (szabályzat) tervezetéhez;  

1.5.30. a fizetési kötelezettség rendezésére irányuló előterjesztéshez; 

1.5.31. a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 14. § (2) bekezdés d) 

pontja hatálya alá tartozó esetben az adósságrendezéssel kapcsolatos előterjesztést, valamint a válság 

költségvetési rendelet-tervezethez; 

1.5.32. a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 29-32. § hatálya alá tartozó 

bírósági eljárással összefüggő képviselő-testületi döntés- tervezetekhez; 

1.5.33. az önkormányzat vagyonát képező egyes vagyontárgyak forgalomképesség szerinti minősítésére, 

átminősítésére vonatkozó előterjesztésekhez; 
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1.5.34. azon önkormányzati rendelet tervezetéhez, amely meghatározza azt az értékhatárt, amely fölött 

vagyonát értékesíteni, használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni - ha törvény kivételt nem tesz - csak 

nyilvános - indokolt esetben zártkörű - versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet; 

1.5.35. azon önkormányzati rendelet tervezetéhez, amely meghatározza azokat a módokat és eseteket, 

amikor az önkormányzati vagyont ingyenesen átruházni, illetve követeléseiről lemondani lehet; 

1.5.36. az önkormányzat javára történő vagyon felajánlás elfogadására irányuló javaslathoz, melyre az 

önkormányzat jogosult, ha képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére; 

1.5.37. a kormányzati terület- és településfejlesztési célokat szolgáló eszközök igénybevételéről és az ehhez 

kapcsolódó helyi feladatok meghatározásáról szóló előterjesztéshez; 

1.5.38. az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. 

évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó ügyekben keletkezett képviselő-testületi előterjesztésekhez; 

1.5.39. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításáról, 

elidegenítésének szabályairól szóló rendelet tervezetét és módosítását; 

1.5.40. a helyi kisebbségi önkormányzat kezdeményezése esetén a jogszabályban meghatározott feladatai 

ellátásához a helyi kisebbségi önkormányzat használatába adandó vagyon (vagyontárgyak és pénzeszközök) 

meghatározására vonatkozó előterjesztéshez; 

1.5.41. a törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyairól való rendelkezés feltételeit szabályozó 

rendelet-tervezetéhez; 

1.5.42. a településszerkezeti terv és módosításai tervezetéhez;  

1.5.43. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv, valamint ezek módosításai tervezetéhez; 

1.5.44. ipari park és egyéb területfejlesztési egység létrehozására vonatkozó előterjesztéshez; 

1.5.45. a térképezési határkiigazítással kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakítására vonatkozó 

előterjesztéshez; 

1.5.46. az épület házszámának feltüntetési módját szabályozó, illetőleg azt módosító rendelet tervezetéhez; 

1.5.47. az épített környezet helyi védelmére vonatkozó rendelethez és módosításaihoz; 

1.5.48. helyi jelentőségű természeti értékek és területek védetté nyilvánításáról, óvásáról, őrzéséről, 

fenntartásáról, valamint természeti állapotának fejlesztéséről való gondoskodás körében készített, továbbá a 

védettség feloldására irányuló előterjesztések tervezeteihez; 

1.5.49. a területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítására, csendes övezet kialakításának 

elrendelésére; helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítására vonatkozó tervezetekhez; 

1.5.50. a védett kategóriába tartozó területeken alacsonyabb levegőtisztaság-védelmi követelmények 

megállapítására irányuló tervezethez; 

1.5.51. a környezetvédelmi feladatok megoldására kibocsátandó önkormányzati rendelet, határozati javaslat 

tervezetéhez; 

1.5.52. az önkormányzat illetékességi területére jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben 

korlátozó környezetvédelmi előírásokat meghatározó szabályokat tartalmazó önkormányzati rendelet 

tervezetéhez; 

1.5.53. az önkormányzat illetékességi területén lévő és műemléki oltalmat érdemlő értékek védetté 

nyilvánítására, illetőleg a védettség megszüntetésére irányuló kezdeményezéshez; 

1.5.54. a település műemlékileg védett területeinek szabályozási terv lapjára és annak módosítására 

vonatkozó tervezethez;  

1.5.55. az önkormányzat által létesítendő helyi közutak, illetőleg közművek létesítése esetén a létesítés 

költségének az ingatlanok tulajdonosaira részben, vagy egészben történő áthárításáról, illetőleg a 

hozzájárulás mértékét szabályozó rendelet tervezetéhez; 

1.5.56. az önkormányzat tulajdonában lévő közhasználatú építmények vonatkozásában a mozgásukban 

korlátozott személyek részére a biztonságos és akadálymentes megközelíthetőséget, illetőleg 

használhatóságot megteremtő intézkedésekre kidolgozandó program tervezetéhez; 

1.5.57. a települési szilárd hulladék kezelésével, elhelyezésével és ártalmatlanításával kapcsolatos 

előterjesztéshez; 

1.5.58. menetrend alapján autóbusszal végzett közúti közforgalmi személyszállítás ellátásával kapcsolatos 

gazdasági társaság alapítására, önkormányzati intézmény létrehozására, koncessziós pályázat kiírására, 

valamint tömegközlekedés biztosítását célzó szolgáltatási szerződés jóváhagyására vonatkozó 

előterjesztésekhez; 
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1.5.59. helyi víziközművek működtetésével kapcsolatos előterjesztésekhez; 

1.5.60. az önkormányzati törzsvagyon körében lévő közcélú vízilétesítmények működtetését érintő 

előterjesztésekhez; 

1.5.61. a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyására, és a vízfogyasztás 

rendjének megállapítására vonatkozó döntési javaslathoz; 

1.5.62. az önkormányzat területét érintő villamos energia korlátozás sorrendjének megállapítására irányuló 

tervezethez; 

1.5.63. gázvezeték hálózat önkormányzati hozzájárulással történő fejlesztésére vonatkozó előterjesztéshez; 

1.5.64. az önkormányzat illetékességi területére készített gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési 

hozzájárulásra készített tanulmánytervhez; 

1.5.65. a piaci árusító helyekre vonatkozó helypénz, illetve bérleti díjak megállapítására, módosítására 

vonatkozó előterjesztéshez; 

1.5.66. a városfejlesztést szolgáló koncepciók, továbbá az önkormányzatnak az idegenforgalom helyi 

fejlesztésére, a területi érdekeknek az országos érdekekkel való összehangolására vonatkozó koncepciójának 

tervezetéhez; 

1.5.67. az önkormányzat idegenforgalmi rendeltetésű fejlesztéseire, beruházásaira, az idegenforgalmi 

rendeltetésű vagyontárgyainak hasznosítására vonatkozó előterjesztésekhez; 

1.5.68. az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról szóló, a város 

idegenforgalmának alakulását elemző előterjesztésekhez; 

1.5.69. idegenforgalmi intézmény alapításáról, átszervezéséről, megszüntetéséről szóló előterjesztésekhez; 

1.5.70. az idegenforgalmi és nemzetközi megállapodások tervezetéhez; 

1.5.71. az önkormányzat EU integrációs és nemzetközi vonatkozású előterjesztéseihez; 

1.5.72. bel- és külföldi önkormányzattal való együttműködésről, új kapcsolatok kialakításáról, nemzetközi 

önkormányzati és egyéb szervezethez való csatlakozásról készített megállapodás tervezetekhez; 

1.5.73. az EU tagsággal összefüggő intézményfejlesztésekkel kapcsolatos előterjesztésekhez; 

1.5.74. a feladatkörébe tartozó intézmény gazdálkodási jogkörének, tevékenységi körének szabályozásáról, 

módosításáról szóló előterjesztéshez. 

 

1.6. Véleményezi: 

 

1.6.1. a szakbizottságok véleményének ismeretében véleményezi a beruházások, felújítások indokoltságát, a 

beruházási javaslatokat, a beruházási programokat, és azoknak az éves költségvetésbe történő felvételét; 

1.6.2. az önkormányzat illetékességi területén földrajzi nevek megállapítására, megváltoztatására irányuló 

javaslatot, tervezetet 

1.6.3. a városfejlesztési célú előterjesztések véleményezése során törekszik érvényesíteni a 

környezetvédelem követelményeit, elősegíteni a környezeti állapot javítását;  

1.6.4. az állattartásról szóló, illetve azt módosító rendelet tervezetét. 

 

1.7. Javaslatot tesz: 

1.7.1. vállalkozásélénkítő, munkahelyteremtő, iparfejlesztő intézkedések megtételére. 

1.8. Ellenőrzi: 

1.8.1. a költségvetési előirányzatok (bevétel-kiadás) teljesítését; 

1.8.2. az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítésének, hasznosítását; 

1.8.3. az önkormányzat vagyongazdálkodása, tulajdonosi joggyakorlása körébe tartozó önkormányzati 

rendeletek hatályosulását, és végrehajtását; 

1.8.4. az önkormányzati vagyonnyilvántartás vezetését; 

1.8.5. a képviselő-testölet azon döntéseinek végrehajtását, amelyek végrehajtásáért felelős; 

1.8.6. a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyon-változás 

(vagyonnövekedés, vagyoncsökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat, 
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1.8.7. a pénzkezelési szabályzat megtartását;  

1.8.8. a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését;  

1.8.9. az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai részére megállapított tiszteletdíj és egyéb 

juttatás kifizetésének szabályszerűségét;  

1.8.10. a képviselő-testület által feladatkörébe utalt egyéb önkormányzati feladatok ellátását; 

1.8.11. a társadalmi szervezetek részére az önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi ellenőrzése; 

1.8.12. önkormányzati intézmények költségvetést érintő tevékenységét; 

1.8.13. önkormányzati gazdasági társaság/ok költségvetést érintő tevékenységét; 

1.8.14. az önkormányzat közútkezelői feladatainak ellátását;  

1.8.15. a közterületek tisztántartásával kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátását; 

1.8.16. a közhasználatú zöldterületek fenntartásával kapcsolatos önkormányzati feladatellátást; 

1.8.17. a város területén helyi védelem alatt álló építmények védelmével kapcsolatos tevékenységet; 

1.8.18. a csapadék és egyéb vizek által okozott kártételek megelőzése, a védőművek fenntartása, fejlesztése, 

és azokon a védekezés ellátása körébe tartozó önkormányzati feladatellátást; 

1.8.19. ellenőrzi az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok működését; 

1.8.20. folyamatosan ellenőrzi a vásárok és a piac rendjét; 

1.8.21. az idegenforgalmi, valamint terület- és település fejlesztési célokat szolgáló támogatások 

felhasználását. 

1.9. Kapcsolatot tart: 

1.9.1. azokkal a közszolgáltatást végző szervezetekkel, ahol a szolgáltatási díj megállapítása az 

önkormányzat feladatköre; 

1.9.2. az önkormányzat könyvvizsgálójával; 

1.9.3. önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok felügyelő bizottságaival; 

1.9.4. az önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok kezelését végző szervekkel; 

1.9.5. a bizottság feladatkörét érintő területen működő önszerveződő közösségekkel;  

1.9.6. az idegenforgalomban meghatározó szerepet játszó helyi, regionális és nemzeti szervezetekkel, 

egységekkel; 

1.9.7. az európai integrációs folyamatokban kiemelt szerepet játszó hazai és nemzetközi szervezetekkel. 

 

2. 

ÜGYRENDI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

2.1. Feladatköre:  

Ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 37. §-ban  

meghatározott összeférhetetlenség vizsgálatát; valamint a 39.§ (3) bekezdése alapján az önkormányzati 

képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az alábbiak 

szerint: 

- felhívja a polgármestert, az alpolgármestert és a képviselőket (továbbiakban együtt: képviselőket) a 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésére; 

- a képviselő rendelkezésére bocsátja a vagyonnyilatkozat tételhez szükséges nyomtatványokat; 

- igazolást ad ki az átvett képviselői, valamint hozzátartozói vagyonnyilatkozatokról; 

- az átvett vagyonnyilatkozatokat a jegyző által rendelkezésre bocsátott páncélszekrényben, más 

dokumentumoktól elkülönítetten kezeli. 

A bizottság feladatkörének gyakorlása és működése során a közbiztonság javítása érdekében - nem sértve a 

rendőrség, a tűzoltóság szervezeti és hatásköri önállóságát - az alábbi globális és stratégiai célok érdekében 

tevékenykedjen:  



16 
 

megismeri a rendőrség által elkészített aktuális bűnözési térképet (veszélyzónákat), társadalomra veszélyt 

hordozó deviáns viselkedési formákat. 

Kidolgozza a fentebb említett tevékenységből származó hiteles információk alapján komplex bűnmegelőzési 

stratégiát. 

2.2. Saját hatáskörben dönt: 

2.2.1. a képviselő-testület munkatervéhez igazodóan saját munkaterve elfogadásáról;  

2.2.2. ügyrendjének megállapításáról. 

 

2.3. A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben dönt: 

2.3.1. a képviselő-testület által hatáskörébe utalt egyéb kérdésekben.  

 

 

2.4. Előkészíti: 
 

2.4.1. feladatkörében az önkormányzati rendeletek koncepcióját, illetőleg rendelet-tervezeteket; 

2.4.2. az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló összeférhetetlenségi 

eljárást, illetve az ezzel kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztést; 

2.4.3. ajánlást dolgoz ki a városi költségvetés tervezéséhez a bizottság feladatkörét érintő önkormányzati 

célok megvalósításához szükséges források nagyságrendjére vonatkozóan a költségvetési koncepció 

készítésének időszakában; 

2.4.4. a képviselő-testület azon döntéseit, melyek a város közbiztonságának helyzetével a bűnmegelőzéssel 

kapcsolatosak; 

2.4.5. képviselő-testület által feladatkörébe utalt előterjesztéseket; 

2.4.6. díszpolgári cím adományozására irányuló képviselő-testületi döntést. 

2.5.  A bizottság állásfoglalása szükséges: 

2.5.1. az önkormányzat gazdasági programjának tervezetéhez, költségvetési koncepciója tervezetéhez, a 

költségvetési rendelet-tervezethez és a végrehajtásról szóló tájékoztatások, beszámoló tervezetéhez; 

2.5.2. a képviselő-testület munkatervének tervezetéhez; 

2.5.3. rendeletek tervezetéhez; 

2.5.4. képviselő-testületi döntéssel jóváhagyandó szerződések tervezetéhez; 

2.5.5. a bűnelkövetési alkalmak csökkentése, a bűnelkövetővé és bűncselekmény áldozatává válás 

megelőzése szempontjából, valamint a közbiztonságot bármely aspektusból érintő képviselő-testületi 

javaslatokhoz, előterjesztésekhez, tervezetekhez;  

2.5.6. a bűnmegelőzéssel kapcsolatos költségvetési szerv létrehozására irányuló javaslathoz, tervezethez;  

2.5.7. rendőri szerv létesítésére, megszüntetésére irányuló javaslathoz;  

2.5.8. az önkormányzat EU integrációs és nemzetközi vonatkozású előterjesztéseihez; 

2.5.9. a bel- és külföldi önkormányzattal való együttműködésről, új kapcsolatok kialakításáról, nemzetközi 

önkormányzati és egyéb szervezethez való csatlakozásról készített megállapodás tervezetekhez; 

2.5.10. az EU tagsággal összefüggő intézményfejlesztésekkel kapcsolatos előterjesztésekhez; 

2.5.11. a polgármester (alpolgármester), jegyző által elébe terjesztett - szakmai körébe tartozó - 

tervezetekhez, javaslatokhoz; 

 

2.6. Véleményezi: 

 

2.6.1. a városi rendőrőrs vezetőjének évenkénti beszámolóját a képviselő-testület elé terjesztése előtt, és 

javaslatot tesz a képviselő-testületnek arra vonatkozóan, hogy fogadja el a beszámolót, vagy ne fogadja el a 

beszámolót és kérje annak megismétlését;  
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2.6.2. a megismételt beszámolót, annak kapcsán javaslatot tesz a képviselő-testületnek arra, hogy fogadja el 

a beszámolót, vagy a beszámoló ismételt elutasítása mellett a felettes rendőri szerv vezetőjét keresse meg;  

2.6.3. a drog (kábítószer, alkohol, dohányzás) fogyasztás visszaszorításával kapcsolatos előterjesztéseket; 

 

2.7. Ellenőrzi: 

2.7.1. a feladatkörébe tartozó képviselő-testületi döntések, valamint átruházott hatáskörben a bizottság által 

hozott döntések előkészítésére és végrehajtására irányuló munkát; 

2.7.2. a bizottság által támogatott, vagy kezdeményezett helyi kutatások eredményét, hasznosítását; 

2.7.3. azon képviselő-testületi döntések végrehajtását, amelyek előkészítésében részt vett, amelyek 

végrehajtásáért felelős; 

2.7.4. feladatkörében az önkormányzati rendeletek hatályosulását; 

2.7.5. a bizottságnál kezdeményezett ellenőrzési eljárás során a képviselői vagyon-nyilatkozatokat. 

 

2.8. Kapcsolatot tart:  
2.8.1. a Rendőrséggel; 

2.8.2. az igazságszolgáltatás intézményeivel; 

2.8.3. a bűnözéssel, devianciával foglalkozó szaktudományok művelőivel; 

2.8.4. a bizottság feladatkörét érintő körben működő önszerveződő közösségekkel; 

2.8.5. a városi polgárőrséggel; 

2.8.6. feladatai ellátásához tájékoztatást kérhet az önkormányzat illetékességi területén működő rendőr-őrs 

vezetőjétől; 

2.8.7. nemzetközi kapcsolatok egyéb helyi, regionális, nemzeti és külföldi szereplőivel (országgyűlési, 

kormányzati, diplomáciai stb. szervezetek); 

2.8.8. az európai integrációs folyamatokban kiemelt szerepet játszó hazai és nemzetközi szervezetekkel. 

 

 

3. 

HUMÁNPOLITIKAI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

3.1 Feladatköre: 

A szociális és gyermekjóléti ellátásról, a gyermekvédelemről, családvédelemről, egészségügyi ellátásról 

való gondoskodás, a lakásfenntartás támogatása, a munkanélküliség kezelése, körében a képviselő-testület 

döntéseinek előkészítése, döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, döntés a képviselő-testület 

által hatáskörébe utalt ügyekben, illetve a polgármesterre átruházott önkormányzati hatáskörben hozott 

döntések véleményezése a képviselő-testület által meghatározott, továbbá a polgármester által igényelt 

körben. 

 

Az óvodáról az alap- és középfokú oktatásról és nevelésről való gondoskodás körében, valamint a 

közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység támogatása körében,  a gyermek- és ifjúsági 

feladatokról való gondoskodás körében,  valamint a sportról szóló törvényben meghatározott helyi 

önkormányzati feladatellátás körében a  képviselő-testület döntéseinek előkészítése, e döntések 

végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, döntés a képviselő-testület által hatáskörébe utalt kérdésekben; 

illetve véleményezés a polgármesterre átruházott önkormányzati hatáskörben történő döntésekben a 

képviselő-testület által meghatározott, továbbá a polgármester által igényelt körben. Részvétel a köznevelési, 
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a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, és ifjúságpolitikai tevékenységekkel kapcsolatos helyi 

irányítási és ellenőrzési feladatok ellátásában. 

3.2. Saját hatáskörben dönt: 

3.2.1. ügyrendjének megállapításáról; 

3.2.2. a képviselő-testület munkatervéhez igazodóan saját munkaterve elfogadásáról. 

 

3.3 A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben dönt: 

 

3.3.1. a helyi lakáscélú támogatásról; 

3.3.2. önkormányzati segély 

3.3.3. karácsonyi támogatásról; 

3.3.4. táborozási támogatásról; 

3.3.5. üdülési támogatásról; 

3.3.6. személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások iránti intézményvezetői                                                             

döntése ellen benyújtott fellebbezésekről; 

3.3.7. a képviselő-testület által hatáskörébe utalt egyéb kérdésekben; 

3.3.8. szociális bérlakás bérbeadásáról; 

3.3.9. a köznevelési intézmény minőségirányítási programjának jóváhagyásáról;  

3.3.10. a maximális létszámtúllépés fenntartói engedélyezéséről a köznevelési intézményekben; 

3.3.11. az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely továbbképzési és beiskolázási 

tervének jóváhagyásáról; 

3.3.12. az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely munkatervének 

jóváhagyásáról, valamint az éves beszámolójának elfogadásáról; 

3.3.13. a Pénzügyi Bizottsággal együtt ellenőrzi a köznevelési intézmények nevelési, illetve pedagógiai 

programját; 

3.3.14. a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíjjal kapcsolatos pályázat 

odaítéléséről és mértékéről. 

 

3.4. Előkészíti: 

3.4.1. a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek koncepcióját, illetőleg rendelet-tervezeteket; 

3.4.2. a képviselő-testület által feladatkörébe utalt előterjesztéseket; 

3.4.3. az egységes egészségügyi koncepció megalkotását; 

3.4.4. kezdeményezheti címzetes óvodavezetői, illetve címzetes igazgatói cím adományozását, 

kezdeményezhet továbbá felelősségre vonást, illetve elismerést; 

3.4.5. a sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 11/2010. (V.03.) önkormányzati 

rendelet alapján a kitüntető címek adományozására beérkezett javaslatokat; 

3.4.6. a közművelődési, könyvtári és múzeumi feladatainak ellátásáról szóló 14/2011. (V. 05.) számú 

képviselő-testületi rendelet alapján az „Abony Közművelődéséért” díj és az „Abony Közoktatásáért” díj 

adományozására beérkezett javaslatokat; 

3.4.7. A Pénzügyi Bizottsággal közösen a jelen rendelet 11. sz. mellékletében foglaltak szerint a Városi 

Rendezvényterv elfogadását. 

 

 

 

 

 

 

3.5. A bizottság állásfoglalása szükséges: 
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3.5.1. feladatkörét érintő területen az önkormányzat intézményrendszere szervezetének kialakítására, 

változtatására irányuló tervezethez; a feladatkörét érintő intézmények alapításával, megszüntetésével, 

átszervezésével kapcsolatos koncepciókhoz, előterjesztésekhez; 

3.5.2. az egészségügyi, szociális, és gyermekjóléti intézmények vezetői állására benyújtott pályázatokhoz, 

elbírálására javaslatot tesz a képviselő-testületnek, valamint a területi ellátási kötelezettséget is vállaló 

háziorvosi praxis szerződéskötésére irányuló kérelmekhez;  

3.5.3. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények intézményi térítési díjai megállapítására 

vonatkozó előterjesztésekhez; 

3.5.4. a szociális ellátó és gyermekjóléti intézményrendszer, valamint egészségügyi ellátó intézményi 

rendszer fejlesztésével, átszervezésével kapcsolatos koncepciókhoz, tervezetekhez, az egészségügyi 

alapellátásról való gondoskodás körébe tartózó koncepciókhoz, előterjesztésekhez  

továbbá az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztésével, átszervezésével, a szociális, a gyermekjóléti és a 

munkanélküli ellátással kapcsolatos koncepciókhoz, tervezetekhez; 

3.5.5. a foglalkoztatáspolitikával, a munkanélküliség kezelésével kapcsolatos koncepciókhoz, tervezetekhez; 

3.5.6. az önkormányzat és a munkaügyi központ közötti megállapodás tervezetekhez, kivéve a hatósági 

szerződésekhez; 

3.5.7. szakmai körében a címzett- és céltámogatások igénylésére irányuló előterjesztésekhez; 

3.5.8. a polgármester, (alpolgármesterek), a jegyző által elébe terjesztett feladatkörébe tartozó - 

javaslatokhoz, tervezetekhez; 

3.5.9. az önkormányzat által fenntartott köznevelési, közművelődési intézmények elnevezésére, alapító 

okiratuk elfogadására, módosítására, kiegészítésére vonatkozó előterjesztésekhez; 

3.5.10. az önkormányzat tulajdonában, fenntartásában lévő köznevelési intézmény tulajdonosi, vagy 

fenntartói jogának - részben vagy egészben - más fenntartónak való átengedéséről szóló előterjesztés-

tervezethez;  

3.5.11. a köznevelési, valamint a folyamatos önkormányzati feladat ellátására irányuló közművelődési 

megállapodások tervezeteihez; 

3.5.12. művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezésére, 

áthelyezésére, lebontására, felújítására vonatkozó előterjesztésekhez; 

3.5.13. a testnevelési és sportfejlesztési célkitűzések és feladatok meghatározására irányuló előterjesztéshez; 

3.5.14. a helyi testnevelési és sportfeladatok meghatározására, valamint az önkormányzati sport- szervezet 

fejlesztésére, átszervezésére, megszüntetésére irányuló koncepciókat, tervezeteket, előterjesztéseket; 

3.5.15. a közművelődésről szóló rendelet-tervezethez; 

3.5.16. a köznevelés közfeladatai ellátása körébe tartozó előterjesztésekhez; 

3.5.17. a helyi gyermek és ifjúsági feladatok meghatározására irányuló koncepciókhoz, tervezetekhez, 

előterjesztésekhez; 

3.5.18. a gyermekekkel és ifjúsággal foglalkozó szervezetekkel, a drog (kábítószer, alkohol, dohányzás) 

fogyasztás visszaszorításával kapcsolatos előterjesztésekhez; 

3.5.19. a képviselő-testület munkaterv-tervezetéhez;  

3.5.20. a polgármester, (alpolgármester), a jegyző által elébe terjesztett - feladatkörét érintő - javaslatokhoz, 

tervezetekhez. 

 

 

3.6. Véleményezi: 

3.6.1. az önkormányzat gazdasági programja tervezetet, a költségvetési koncepció tervezetét, a költségvetési 

rendelet tervezetét és a végrehajtásról szóló tájékoztatókat, beszámolót;  

3.6.2. gyógyszertár létesítésével kapcsolatos előterjesztést, ha azt nem az önkormányzat kezdeményezi, vagy 

nem az önkormányzattal közösen kezdeményezik; 

3.6.3. a szakmai körében a címzett és céltámogatások igénylésére irányuló előterjesztéseket; 

3.6.4. a gyógytestneveléssel összefüggő előterjesztéseket; 

3.6.5. a diákok foglalkoztatásával kapcsolatos javaslatokat; 

3.6.6. fiatalok számára civil szervezetek, vagy intézmények által szervezett programok, rendezvények 

támogatásával kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztéseket; 
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3.7. Figyelemmel kíséri: 
3.7.1. az ifjúság helyzetét. 

 

3.8. Ellenőrzi: 

3.8.1. a polgármesteri hivatalnál a bizottság feladatkörébe tartozó képviselő-testületi döntések, valamint a 

bizottság által átruházott hatáskörében hozott döntések előkészítésére és végrehajtására irányuló munkát; 

3.8.2. a feladatkörébe tartozó önkormányzati intézmények tevékenységét a képviselő-testület, vagy a 

polgármester jóváhagyásával; 

3.8.3. azon képviselő-testület döntések végrehajtását, amelyek előkészítésében részt vett; 

3.8.4. a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását; 

3.8.5. a feladatkörét érintő önkormányzati rendeletek hatályosulását, és javaslatot tesz azok módosítására; 

3.8.6. a feladatkörébe tartozó intézmények tevékenységét a képviselő-testület, vagy a polgármester 

felhatalmazása alapján; 

3.8.7. az önkormányzat ellenőrzési tervében történő ütemezés szerint - nevelési évenként egy alkalommal - 

átfogó beszámolót kérhet az önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési intézmények vezetőitől az 

intézmények tevékenységéről; 

3.8.8. az önkormányzat ellenőrzési tervében történő ütemezés alapján értékelheti az önkormányzat 

fenntartásában lévő köznevelési intézményben a nevelési program végrehajtását, továbbá az intézményben 

folyó szakmai munka eredményességét, a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, és a gyermekbaleset 

megelőzése érdekében tett intézkedéseket; 

3.8.9. önkormányzati nevelési intézményekben a vallási és világnézeti meggyőződésnek megfelelő nevelés 

érvényesülését; 

3.8.10. a nevelési intézményekben a továbbképzési program, valamint a nevelési program, a pedagógiai 

program illetve a minőségirányítási program összhangját, a továbbképzési program törvényességét, 

beleértve a költségvetés terhére vonatkozó kötelezettségvállalás szabályainak megtartását. 

 

3.9. Egyéb:  
3.9.1. segítséget nyújt a nemzetiségi oktatásra irányuló igények felmérésében és az oktatás 

megszervezésében, együttműködik a nemzetiségi önkormányzattal; 

3.9.2. ajánlást dolgoz ki a költségvetési koncepció előkészítéséhez, a feladatkörét érintő költségvetési 

forrásokhoz; 

 

3.10. Kapcsolatot tart: 

3.10.1. a feladatkörébe tartozó területen működő társadalmi, alapítványi, és egyéb segítő szervezetekkel, 

valamint a foglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség enyhítése érdekében a munkaadókkal, a 

munkavállalókkal, illetve az utóbbiak érdekvédelmi szervezeteivel; a Munkaügyi Központtal; 

3.10.2. a város egészségügyi ellátásának biztosításában résztvevőkkel, 

3.10.3. az önkormányzat oktatási, köznevelési, kulturális, művészeti, sport intézményeivel; 

3.10.4. a kulturális hagyományok és értékek ápolása érdekében a művelődésre, társas életre szerveződő 

közösségekkel, szervezetekkel; 

3.10.5. a lakosság művészeti kezdeményezéseinek önszerveződő közösségeivel; 

3.10.6. egyházakkal, karitatív szervezetekkel; 

3.10.7. a gyermek és ifjúsági programokat bonyolító szervezetekkel, intézményekkel; 

3.10.8 sportszervezetekkel. 

 

 

 

 

 

 

4. 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 
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4.1. Feladatköre: 

A helyi gazdaság fejlesztésével, a foglalkoztatottság növelésével, a munkanélküliség csökkentésével, a 

munkahelyteremtő beruházások bevonzásával kapcsolatos önkormányzati lehetőségek feltárása, az e célokat 

szolgáló intézkedések kidolgozása, a megvalósításuk nyomon követése 

 

4.2. Saját hatáskörben dönt: 

4.2.1. ügyrendjének megállapításáról; 

4.2.2. a képviselő-testület munkatervéhez igazodóan saját munkaterve elfogadásáról. 

 

4.3. Előkészíti: 

 

4.3.1. a város marketing stratégiájára vonatkozó önkormányzati koncepció elfogadását 

4.3.2. a munkahelyteremtő beruházások megtelepedését szolgáló intézkedések tervezeteit 

4.3.3. a gazdaságfejlesztési célt szolgáló testvérvárosi kapcsolatok kiépítését. 

 

 

4.4. A bizottság állásfoglalása szükséges: 

 

4.5.1. az önkormányzat gazdasági programja tervezetéhez; 

4.5.2. a városfejlesztést szolgáló koncepciók, továbbá az önkormányzatnak az idegenforgalom helyi 

fejlesztésére, a területi érdekeknek az országos érdekekkel való összehangolására vonatkozó 

koncepciójának tervezetéhez; 

4.5.3. a Pest Megyei Területrendezési Terv felülvizsgálatához kapcsolódó képviselő-testületi 

előterjesztésekhez 

4.5.4. a Településfejlesztési Koncepcióhoz 

4.5.5. az Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálatához 

4.5.6. a Településszerkezeti Terv, és a Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatos előterjesztésekhez; 

4.5.7. az önkormányzat idegenforgalmi rendeltetésű fejlesztéseire, beruházásaira, az idegenforgalmi 

rendeltetésű vagyontárgyainak hasznosítására vonatkozó előterjesztésekhez; 

4.5.8. az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról szóló, a város 

idegenforgalmának alakulását elemző előterjesztésekhez; 

4.5.9. idegenforgalmi intézmény alapításáról, átszervezéséről, megszüntetéséről szóló előterjesztésekhez; 

4.5.10. az idegenforgalmi és nemzetközi megállapodások tervezetéhez; 

4.5.11. bel- és külföldi önkormányzattal való együttműködésről, új kapcsolatok kialakításáról, nemzetközi 

önkormányzati és egyéb szervezethez való csatlakozásról készített megállapodás tervezetekhez; 

4.5.12. a bel- és külföldi önkormányzattal való együttműködésről, új kapcsolatok kialakításáról, nemzetközi 

önkormányzati és egyéb szervezethez való csatlakozásról készített megállapodás tervezetekhez. 

 

4.6. Ellenőrzi: 

4.6.1. az idegenforgalmi, valamint terület- és település fejlesztési célokat szolgáló támogatások 

felhasználását; 

4.6.2. a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását; 

 

 

4.7. Kapcsolatot tart: 

 

4.7.1. a gazdasági élet helyi és térségi szereplőivel, azok szervezeteivel 
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4.7.2. az idegenforgalomban meghatározó szerepet játszó helyi, regionális országos és nemzetközi 

szervezetekkel; 

4.7.3. a Munkaügyi Központtal 

4.7.4. a munkahelyteremtés területén működő állami, nemzetközi és piaci szereplőkkel, azok szervezeteivel 

 

- - - 

 

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 alakuló nyílt ülést bezárta.  

 

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

 

 

 

K.m.f 

 

 

 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit               dr. Balogh Pál 

                         polgármester                      jegyző 

 

 


