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ELŐTERJESZTÉS
a Pénzügyi Bizottság és az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 2013. február 25-i
ülésére
Abony Város Intézményei által használt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak
bérleti díjának jóváhagyásáról szóló 344/2012. (XI.29.) és a Városi Sportcsarnok és
Sportpálya bérleti díjtételeinek jóváhagyásáról szóló 346/2012. (XI.29.) számú
Képviselő-testületi határozat módosítására

Tisztelt Bizottságok!
Abony Város Önkormányzat Képviselő- testületének Abony Város vagyonáról és a vagyonnal
való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) önkormányzati rendeletének 8.
§-a szabályozza a korlátozottan forgalomképes vagyon hasznosítását, melybe beletartozik az
egyes intézmények használatában álló, de Abony Város vagyonához tartozó bérbe adható
helységek hasznosítása is.
A fent említett rendelet értelmében minden évben meghatározásra kerülnek ezen bérlemények
bérleti díjai. Ezzel kapcsolatosan a Képviselő - testület a 344/2012. (XI.29.) és a 346/2012.
(XI.29.) számú határozatában elfogadásra kerületek a 2013- évi bérleti díjak. (Előterjesztés 1.
és 2. sz. melléklete)
Abony városban működő civil és sportegyesületek gazdasági helyzete nem teszi lehetővé a
folyamatos terem bérleti díjak megfizetését, valamint a téli időszakban problémát okoz egyes
sportegyesületeknek helyet találni a foglalkozásoknak, edzéseknek. Annak érdekében, hogy
biztosítani tudják működésüket kérelem formájában kezdeményezik egyes helységek
térítésmentes használatát. A kérelmek folyamatos elbírálásnak elkerülése végett, javasolt a
Képviselő - testület a 344/2012. (XI.29.) számú és 346/2012. (XI.29.) számú határozatának
kiegészítése arra vonatkozólag, hogy mely önkormányzati tulajdonú helyiségeket, milyen
időtartamban, mely abonyi civil szervezetek és sportegyesületek jogosultak térítésmentesen,
vagy mérsékelt térítési díj mellett használni.
Abony Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. január 31-én tartott ülésén az
előterjesztés már napirenden volt, amikor is a Bizottságok által megtárgyaltak alapján a
Képviselő- testület a 12/2013.(I.31.) sz. határozatban kérte, hogy további egyeztetések
történjenek a díjmentes, vagy kedvezményes használatról.
A két érintett Bizottság egy időben megrendezésre kerülő ülésén, javaslom az egyeztetések
lefolytatását az ABOKOM Nonprofit Kft, az érintet intézményvezetők és a civil és társadalmi
szervezetek bevonásával.

A Városi Sportcsarnok vezetője elkészítette napi bontásban az intézmény tervezett
kihasználtságát tartalmazó táblázatot (Előterjesztés 4. sz. melléklete) az előző év alapján, az
előterjesztés 3. sz. mellékletét képező költségtáblázat kiegészítése képen.
Az előzőekben említett táblázat számszaki kimutatás, amely összefoglalóan tartalmazza az
intézményi és egyesületi adatszolgáltatás alapján az eddigi gyakorlat szerinti rendszeres
ingyenes használat mértékét, a hatályos díjakkal kalkulálva. A táblázat az előző testületi ülést
követően pontosításra került.
Ez év január 1-től az intézmények fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
(KIK) lett, de azok továbbra is a Város tulajdonát képezik. Abony Város Önkormányzat és az
ABOKOM Nonprofit Kft. között 2012. dec. 19-én az intézmények takarítására és
karbantartására Keretszerződés jött létre. A Keretszerződés IV Teljesítési feltételek rész, 1.
Működtető jogai és kötelezettségei pont 1.12. bekezdése alapján, valamint a KIK-el kötött
megállapodás értelmében „Az Önkormányzat az egyes intézmények vonatkozásában a
használati jog jogosultja által le nem kötött, szabad kapacitás hasznosítására való jogot (pl.
bérbeadás) átengedi Működtető számára, azzal, hogy az ebből származó bevétel növekmény
az Önkormányzat valamint a Működtetőt 50-50 %-ban illeti meg.”
Annak érdekében, hogy az érintett ingatlanokat rendszeresen használó szervezetek esetében
elkerülhessük a várhatóan tömegesen beérkező egyedi kérelmeket és az azok elbírálásával
járó egyedi döntéseket, valamint a gazdasági szempontokat figyelembe véve célszerűnek
ítéljük, hogy e szervezeti körben – az igényeket és a lehetőségeket összességében mérlegelve
pontos és átfogó döntés szülessen a rendkívüli Pénzügyi és az Oktatási, Sport és Kulturális
Bizottsági ülésen hozandó javaslat alapján.

Tisztelt Bizottságok!
Abony Város Intézményei által használt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak
bérleti díjának jóváhagyásáról szóló 344/2012. (XI.29.) és a Városi Sportcsarnok és
Sportpálya bérleti díjtételeinek jóváhagyásáról szóló 346/2012. (XI.29.) számú
Képviselő-testületi határozat módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Oktatási, Sport és Kulturális
Bizottsága, figyelembe véve Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Abony Város
Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
21/2007. (VI.29.) számú önkormányzati rendeletének 4. számú mellékletében foglaltakat az alábbi
határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé:

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületén az Abony Város Intézményei által
használt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának jóváhagyásáról
szóló 344/2012. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozatát javaslatként az alábbi
1/a ponttal egészíti ki:
„1/a. A képviselő-testület a határozat melléklete szerint az egyes sport és civil szervezetek
részére ingyenes, illetőleg kedvezményes használati lehetőséget biztosít.”
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Sportcsarnok és Sportpálya
bérleti díjtételeinek jóváhagyásáról szóló 346/2012. (XI.29.) számú képviselő-testületi
határozatát javaslatként az alábbi 1/a ponttal egészíti ki:
„„1/a. A képviselő-testület a határozat melléklete szerint az egyes sport és civil
szervezetek részére ingyenes, illetőleg kedvezményes használati lehetőséget biztosít.”
Abony, 2013. február 20.
Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.
polgármester
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