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Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Parti Mihály alpolgármester, Fekete Tibor,
Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, Kovács László, Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő.
Képviselő-testület tagjai 7 fő.
Napirend tárgyalása közben érkezett: Dr. Egedy Zsolt, Kelemen Tibor képviselő
Távolmaradását jelezte: Murvainé Kovács Rita, Dr. Abonyi Viktor képviselő
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Vörös Mária aljegyző, Bendáné dr. Gáspár Anita
Jegyzői Titkárságvezető, Fiala Károly Településfejlesztési Osztályvezető, Kókai-Dudinszky Mónika
Gazdasági Osztályvezető, Kovács Teodóra Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztályvezető
Márkus Tamás Mikro-Voks kezelő, Bevíz Barbara jegyzőkönyvvezető.
Meghívottként jelen volt: Kiszelovics Ildikó vezető településtervező, Farkas Zsolt Főépítész,
Bedekovics Éva építésztervező, Tőrös Csaba tervező
Állampolgári megjelenés: 1 fő
--Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy a Képviselő-testületi ülés az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendelet értelmében került összehívásra.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes.
Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
Napirend:
Nyílt ülés:

Előadó:

1. A Horizont 4 Tervező és Szolgáltató Kft által
készített Abony Város Piaccsarnok és fedett piac,
üzletház és lakások 2740 Abony, Kossuth tér 5-7. szám
(hrsz: 859/4) közintézmény engedélyes tervmódosításának
tervismertetője

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

2. Az Apponyi úti óvoda fejlesztése című
KMOP-4.6.1-11-2012-0049 jelű pályázathoz kapcsolódóan
Bedekovich Éva építész tervező által készített óvodaépület
átalakításának és bővítésének tervismertetője

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

3. Abony Város Településrendezési terve – Helyi Építési
Romhányiné dr. Balogh Edit
Szabályzat – módosítására vonatkozó környezeti
Polgármester
vizsgálat, a településrendezési – HÉSZ - módosítás
elfogadására és a településrendezési eszközök
felülvizsgálatának jóváhagyásáig változtatási tilalom elrendelése
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4. Az abonyi 4471 hrsz. alatti (természetben az Abony,
Kécskei u. 2. szám alatti, ún. volt Györe-kúria) ingatlan
visszavásárlása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

5. Az Abony 2071 helyrajzi számú - "Kisfoci pálya" ingatlannal kapcsolatos tervezési szerződés módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

6. A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009.
(VI. 02.) önkormányzati rendelet módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

7. A nyári gyermekétkeztetés biztosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

8. A víziközművekről szóló 2011. évi CCIX. törvény
rendelkezései kapcsán szükséges tulajdonosi döntések
meghozatala, valamint víziközmű szolgáltató kft-be
való belépés

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

9. Balatonszárszói Ifjúsági Tábor tulajdonrészeinek
értékesítése során fennálló elővásárlási jog gyakorlása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

10. A hatályos önkormányzati rendeletek szabálysértési
tényállást tartalmazó rendelkezéseinek hatályon kívül
helyezése

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

11. A közoktatási intézmények 2012/2013. tanév szakmai
feladatellátásához szükséges órakeretek biztosításnak
alapelvei meghatározása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

--Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy a 3. napirendi pont „Abony Város
Településrendezési terve – Helyi Építési Szabályzat – módosítására vonatkozó környezeti
vizsgálat, a településrendezési – HÉSZ - módosítás elfogadására és a településrendezési
eszközök felülvizsgálatának jóváhagyásáig változtatási tilalom elrendelése” napirendi pont címe
kerüljön külön vételre.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „a 3. napirendi pont „Abony Város
Településrendezési terve – Helyi Építési Szabályzat – módosítására vonatkozó környezeti
vizsgálat, a településrendezési – HÉSZ - módosítás elfogadására és a településrendezési
eszközök felülvizsgálatának jóváhagyásáig változtatási tilalom elrendelése” című napirendi pont
külön vételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
„Abony Város Településrendezési terve – Helyi Építési Szabályzat – módosítására vonatkozó
környezeti vizsgálat, a településrendezési – HÉSZ - módosítás elfogadására és a
településrendezési eszközök felülvizsgálatának jóváhagyásáig változtatási tilalom elrendelése”
című napirendi pont külön vételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
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147/2012. (V. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cím külön vétele/nyílt ülés 3. napirendi pont „Abony Város Településrendezési
terve – Helyi Építési Szabályzat – módosítására vonatkozó környezeti vizsgálat, a
településrendezési – HÉSZ - módosítás elfogadására és a településrendezési eszközök
felülvizsgálatának jóváhagyásáig változtatási tilalom elrendelése” című napirendi pont címe
módosul. A helyes címek „Abony Város Településrendezési terve – Helyi Építési Szabályzat –
módosítására vonatkozó környezeti vizsgálat, a településrendezési – HÉSZ - módosítás
elfogadása” és „Településrendezési eszközök felülvizsgálatának jóváhagyásáig változtatási
tilalom elrendelése”
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvényben biztosított jogkörében eljárva a nyílt ülés 3. napirendi pontja „Abony Város
Településrendezési terve – Helyi Építési Szabályzat – módosítására vonatkozó környezeti vizsgálat, a
településrendezési – HÉSZ - módosítás elfogadására és a településrendezési eszközök
felülvizsgálatának jóváhagyásáig változtatási tilalom elrendelése” című napirendi pont az alábbira
módosul:
- Abony Város Településrendezési terve – Helyi Építési Szabályzat – módosítására vonatkozó
környezeti vizsgálat, a településrendezési – HÉSZ - módosítás elfogadása
- Településrendezési eszközök felülvizsgálatának jóváhagyásáig változtatási tilalom elrendelése
--Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az így kialakult napirendi pontok elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az így
kialakult napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
--1./ Napirendi pont tárgya: A Horizont 4 Tervező és Szolgáltató Kft által
készített Abony
Város Piaccsarnok és fedett piac, üzletház és lakások 2740
Abony, Kossuth tér 5-7. szám (hrsz: 859/4) közintézmény
engedélyes tervmódosításának tervismertetője
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat majd elmondta, hogy
írásban ez az anyag nem került kiküldésre csak szóban lesz tájékoztató Tőrös Csabától. Átadta Tőrös
Csabának a szót.
Tőrös Csaba: Bemutatta az általa újratervezendő "Piac" épületének látványképét, alaprajzait,
meglévő metszeteit. A Képviselő-testület a terveket jóváhagyta. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a
terveken már csak apró, tehát a bemutatottak lényegét, fő elemeit nem befolyásoló munkálatok
vannak még hátra és a végleges állapotról az ülést követő hétfőn Abony Város Önkormányzat
polgármesterének bemutatja a tervek azon formáját, amely engedélyezés céljából továbbküldésre,
beadásra kerülnek. Ez utóbbiról készült egy ún. emlékeztető is melyben a Polgármester Asszony a
terveket megfelelőnek, ezáltal az engedélyeztetési eljáráshoz beadhatónak tartotta.
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A majdani Piac épületének bekerülési költségeit tekintve a kérdésre az ismertetőn azt a tájékoztatást
mondta el a tisztelt jelenlévőknek, hogy a kész építmény valószínűleg a meghatározott 318 millió
forintos értékhatárba bele fog férni.
Kovács László: Kérdezte, hogy ez a piac belefér-e abba a költségvetésbe, amit a testület
meghatározott? A másik az, hogy kérte külön mérnök urat, hogy számoljon már be arról, ha könnyű
tetőszerkezet lenne az épületen, mennyi lenne a költség?
Tőrös Csaba: Elmondta, hogy belefér az összegbe, amit a testület meghatározott. A tetőszerkezettel
kapcsolatban annyit szeretne mondani, hogy később tetőparkolót szeretnének kialakítani.
Habony István: Kérdezte, hogy a Cserép út felöli oldal ugye rendezetlen és a Szelei úti iskola felőli
részen megmarad a járda, ami az eredeti tervben van? Elmondta, hogy az eredeti tervnél marad, mert
véleménye szerint sokkal igényesebb és szebb.
Dr. Egedy Zsolt megérkezett az ülésre.
Tőrös Csaba: Nem marad meg, helyette egy 1,5 méter széles járda készül.
Fekete Tibor: Kérdezte, hogy mennyi asztalt terveztek?
Tőrös Csaba: Körülbelül 48-52 darab asztal van betervezve.
Fekete Tibor: Ezek fix asztalok vagy összecsukhatóak?
Tőrös Csaba: Ezek fix asztalok és 2 méterszer 1 méteresek.
Kelemen Tibor megérkezett az ülésre.
Dr. Magyar Gábor Sándor: Köszöntött mindenkit. Véleménye szerint ő lemaradt valamiről, mert
Habony képviselő társa szeretné megépíteni ezt a piacot, de nincs pénz vagy meg lett az a szükséges
erőforrás.
Habony István: Elmondta, hogy nem akart hozzászólni, de két gondolatot szeretne elmondani.
Abony városban vannak kis és nagyhitűek, de a Szelei úton is megnyílt egy virágbolt és kérdezzék
meg az embereket hogy mi a véleményük. Az emberek igényesek és Ti társaim nem akarjátok az
Abonyiaknak megadni ezt a szintet. Olyan ember akar dönteni, aki nem is ismeri az abonyiakat. Ez,
amit itt látunk, ez egy nyúlház, az embereknek nem ere van szükségük. A piac fedezet megvan.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Úgy gondolja, hogy maga a piaccsarnok a kor követelményeinek
megfelel. Ennél a helyzetnél már csak jobb lehet. Kéri, hogy a veszekedést hagyjuk abba és
haladjunk.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Megköszönte
tervező úrnak a tájékoztatót.
---
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2./ Napirendi pont tárgya: Az Apponyi úti óvoda fejlesztése című KMOP-4.6.1-112012-0049 jelű pályázathoz kapcsolódóan Bedekovich Éva építész
tervező által készített óvodaépület átalakításának és bővítésének
tervismertetője
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte Bedekovich Évát, majd átadta neki a szót.
Bedekovich Éva: Bemutatta az általa újratervezendő "óvodaépület" látványképét, alaprajzait,
meglévő metszeteit. Elmondta, hogy három csoportszoba került kialakításra, mert így tudták azt
elérni, hogy 200 millió Ft-ot pályázhassunk.
Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy a pályázati összeg összhangban van-e az előző tervhez?
Bedekovich Éva: Elmondta, hogy igen belefér, olyan 188 millió Ft-ra jön ki körülbelül.
Gulykáné Gál Erzsébet: Kérdezte, hogy a színek ugyanolyanok lesznek, mint itt a látványterven?
Bedekovich Éva: Igen ilyenek lesznek vagy egy kicsit világosabb, mert ugye itt vetítésen kicsit
sötétebbnek látszik.
Farkas Zsolt: Elmondta, hogy véleménye szerint a fémfelületek és tégladíszítő elemek nem
passzolnak és a szinteltéréseket a tetőnél át kellene alakítani.
Kovács László: Kérdezte, hogy ha az épület nem szögletes lenne, hanem henger alakú mennyivel
növelné meg a költséget?
Bedekovich Éva: Elmondta, hogy nem növelné meg, de nem fér el, kihasználtunk minden területet.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem
hangzott el. Megköszönte Bedekovich Évának a tájékoztatót.
--3./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Településrendezési terve – Helyi Építési Szabályzat módosítására vonatkozó környezeti vizsgálatról
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat kiegészítést nem kívánt
tenni, majd átadta Farkas Zsoltnak a szót.
Farkas Zsolt: Elmondta, hogy arról szól a határozati javaslat, hogy nincs szükség környezetvizsgálat
lefolytatására, erről szól a HÉSZ módosítás.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beszámoló és a határozati javaslat
elfogadásáról.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
beszámolót és a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:
148/2012. (V. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terve – Helyi Építési Szabályzat - módosítására vonatkozó
környezeti vizsgálatról
Abony Város Önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv. 8. § (1) bekezdésében, és a 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint az
egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 5. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a belterületi településközpont vegyes építési
övezetben a minimális építménymagasság törlése, a külterületi gazdasági területen állattartó
épület elhelyezésének biztosítása, továbbá a külterületi ipari-gazdasági övezetben a maximális
építménymagasság módosítása érdekében elkészített településrendezési terv módosításra
vonatkozó környezeti vizsgálatát nem készítteti el, tekintettel arra, hogy fenti módosítások a
környezetüket nem terhelik, továbbá káros környezeti hatás nem várható, így nem látja
szükségét környezeti vizsgálat lefolytatásának.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Farkas Zsolt Főépítészt, hogy a
határozatot a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 5. § (3) alapján, a környezet védelméért felelős
szerveknek küldje meg.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Farkas Zsolt főépítész
Jegyzői Titkárság
A határoztról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
Jegyzői Titkárság
Farkas Zsolt főépítész
Településfejlesztési Osztály
Kiszelovics Ildikó vezető településtervező
Pest Megyei Kormányhivatal, Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze, Budapest,
Pest Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Közép – Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,
Szolnok
Duna - Ipoly Nemzeti park Igazgatósága
--4./ Napirendi pont tárgya: HÉSZ - módosítás elfogadása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Farkas Zsolt: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat kiegészítése nem kíván tenni.
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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 a rendelet elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
rendeletet elfogadta és a következő határozatot hozta:

Kiszelovics Ildikó, Egyéni vállalkozó
Vezető Településtervező
5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11.

Sz.: 1/2012.

ABONY
VÁROS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ
19/2007 (V.21.) számú ÖK rendelettel módosított
25/2003.(XII.17.) számú
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA
H.É.SZ.

Szolnok, 2012. Május hó
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ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
20/ 2012. (V. 21.) sz.
Önkormányzati rendelete
A Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2007 (V.21.) sz. ÖK rendelettel módosított 25/2003. (XII.17.)
sz. Önkormányzati rendelet módosításáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 7.§ (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 10.§ (3)
bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Újszilvás Község Önkormányzata,
Újszász Város Önkormányzata,
Cegléd Város Önkormányzata,
Szolnok Város Önkormányzata,
Zagyvarékas Község Önkormányzata,
Tószeg Község Önkormányzata,
Kőröstetétlen Község Önkormányzata,
Törtel Község Önkormányzata,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 3.
számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze, Budapest
Közép – Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Szolnok
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Budapest
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály, Budapest
Közép – Tisza - vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szolnok
Pest Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája, Budapest
Duna - Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest
Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Földügyi Osztály Budapest
Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Gödöllő
Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Gödöllő
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Budapest
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Vezetékszolgáltatás- Felügyeleti Kompetencia Központ Budapesti
Igazgatóság, Budapest
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság, Budapest
Vízmű, Abony
TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. Szolnok
E.On Tiszántúli Áramhálózati Zrt., Szolnoki Régióközpont, Szolnok
Magyar Telekom Nyrt., Hálózat Fejlesztési Igazgatóság, Budapest
Pest Megyei Közgyűlés Elnöke, Budapest
valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörébe eljáró
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építéshatóság véleményének
19/2007.(V.21) számú Önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

kikérésével

a

1. §
(1) Jelen rendeletmódosítás területi hatálya kiterjed:
a.) Vt-1 és Vt-2 jelű építési övezetek területére.
b.) Gip-1 jelű építési övezet területére.
2. §
(1) A Rendelet Vegyes Építési Övezetek című fejezetének 12. § -ának Vt-1 jelű építési
övezetére vonatkozó táblázata az alábbiak szerint módosul:
„(1) Az övezetben a létesíthető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek
méretét az alábbi táblázat tartalmazza:
Övezet jele

Beépítési mód

Kialakítható
legkisebb
telekterület
méret

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Megengedett
legnagyobb építmény
magasság

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

Vt-1

Zártsorú,
kialakult

500 m2

45 %**

7,00 m

30 %**

** a saroktelkek esetén, ha a kialakult beépítés módja zártsorú, a beépítés mértéke legfeljebb 70%. Ebben az esetben a zöldfelület
mértéke legalább 15%.”

(2) A Rendelet Vegyes Építési Övezetek című fejezetének 13. § -ának Vt-2 jelű építési
övezetére vonatkozó táblázata az alábbiak szerint módosul:
„(1) Az övezetben a létesíthető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek
méretét az alábbi táblázat tartalmazza:
Övezet jele

Beépítési mód

Kialakítható
legkisebb
telekterület
méret

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Megengedett
legnagyobb építmény
magasság

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

Vt-2

Kialakult

2000 m2

45 % ***

12,00 m

30 % ***

*** a saroktelkek esetén, ha a kialakult beépítés módja zártsorú, a beépítés mértéke legfeljebb 70%. Ebben az esetben a zöldfelület
mértéke legalább 15%.”

3. §
(1) A Rendelet Gazdasági Építési Övezetek című fejezetének 18. § -ának Gip-1jelű építési
övezetére vonatkozó táblázata az alábbiak szerint módosul:
„(1) Az övezetben a létesíthető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek
méretét az alábbi táblázat tartalmazza:”
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Beépítési mód

Kialakítható
legkisebb
telekterület
méret

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Megengedett
legnagyobb építmény
magasság

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

Gip-1

Szabadon
álló

5000 m2

35 %

12,00 m

30 %

(1) A Rendelet Gazdasági Építési Övezetek című fejezetének 18. § -ának Gip-1jelű építési
övezetére vonatkozó (5) bekezdése törlésre kerül:
„(5) Az övezetekben a haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el.”
4. §
Záró rendelkezések
(1)

A Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosul az 1.§ (1) bekezdésben
felsorolt területekre vonatkozóan.
Fenti rendelet ezen területtel nem érintett területeire vonatkozóan változatlan
tartalommal hatályban marad.

(2)

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indított engedélyezési eljárásoknál
kell alkalmazni.

(3)

Kihirdetéséről és közzétételéről a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírtak
szerint kell gondoskodni.

Abony, 2012. május hó 10. nap.

--4./ Napirendi pont tárgya: Településrendezési eszközök felülvizsgálatának jóváhagyásáig
változtatási tilalom elrendelése
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészítést nem kívánt
tenni.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beszámoló és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
beszámolót és a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:
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17/2012. (V. 21.) önkormányzati rendelete
változtatási tilalom elrendeléséről

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII, törvény 21. § (1) bekezdése által biztosított felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A Képviselő-testület változtatási tilalmat rendel el Abony településrendezési feladatainak
megvalósítása érdekében. A változtatási tilalmat a 2.§ alatti helyrajzi szám szerint megnevezett
ingatlanokra rendeli el, a helyi építési szabályzat, illetve a szabályozási terv felülvizsgálatának
időszakára, azok hatályba lépéséig.
2.§
A változtatási tilalom Abony Város 966, 967, 968, 969, 970, 971/1, 971/2, 972 és 973 helyrajzi szám
alatti – Szelei út – Berzsenyi D. - Dobó I. - Csillag Zs. utcák által határolt – ingatlanokra terjed ki.
3.§
A változtatási tilalom minden építési és rendezési tevékenységre vonatkozik, kivéve az 1997. évi
LXXVIII, törvény 20.§ (7) bekezdésében foglaltak szerinti építési tevékenységeket.
Záró rendelkezés
4.§
Ez a rendelet 2012. május 15. napján lép hatályba, és hatálya fennmarad az adott területekre
vonatkozó felülvizsgált szabályozási terv jóváhagyásáig, legfeljebb 3 évig.
Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i ülésén.

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

dr. Balogh Pál
jegyző

Kihirdetve: Abony, 2012. május 21.
dr. Balogh Pál
jegyző
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5./ Napirendi pont tárgya: Az abonyi 4471 hrsz. alatti (természetben az Abony, Kécskei u. 2.
szám alatti, ún. volt Györe-kúria) ingatlan visszavásárlása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészítést nem kívánt
tenni.
Habony István: Kérdezte, hogy aki meg akarja venni tudunk-e róla valamit?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy nem tudunk róla semmit. A magyar államnak van
elsődlegesen visszavásárlási joga.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beszámoló és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a
beszámolót és a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:
149/2012. (V. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
Az abonyi 4471 hrsz. alatti (természetben az Abony, Kécskei u. 2. szám alatti, ún. volt Györekúria) ingatlan visszavásárlására
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az abonyi 4471 hrsz. alatti (természetben az
Abony, Kécskei u. 2. szám alatti, ún. volt Györe-kúria) ingatlanra vonatkozó visszavásárlási jogával
nem kíván élni.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
BAREX Kft.
JU-RÓ 2002 Kft.
---
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6./ Napirendi pont tárgya: Az Abony 2071 helyrajzi számú - "Kisfoci pálya" ingatlannal kapcsolatos tervezési szerződés módosítása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészítést nem kívánt
tenni.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beszámoló és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
beszámolót és a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:
150/2012. (V. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
Az Abony 2071 helyrajzi számú - "Kisfoci pálya" - ingatlannal kapcsolatos tervezési szerződés
módosításáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony 2071 helyrajzi számú ingatlan
funkciójának megváltoztatására, rehabilitációra javasolt terület parkolóvá, parkká történő
kialakítására vonatkozó terv elkészítésére Abonyban 2011. december 16. napján kelt
Tervezési szerződés 1./ pontjában meghatározott teljesítési határidőt 2012. június 30. napjára
módosítja.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármestert a határozat szerinti tervezési szerződés módosításának aláírására, valamint a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásában közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Makadám Group Kft. - Alba Geotrade Zrt.
---
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7./ Napirendi pont tárgya: A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009. (VI. 02.)
önkormányzati rendelet módosítása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, majd elmondta, hogy a
pénzügyi és az ügyrendi bizottság javasolta a 150 Ft/nap gondozási díjat, de az ügyrend 2 igen és 1
nem tartózkodással fogadta el. Szeptember 1-től kerülne bevezetésre és így 500 Ft lenne a gyermekek
napi díja az étkezéssel együtt.
Fekete Tibor Károly: Az étkeztetés kapcsán kérdezi, hogy a jogviszonyról döntünk nem pedig a
cégét érintő dologról ugye?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Igen, úgyhogy nem kell tartózkodni szavazáskor, ez a szülőkre
vonatkozik.
Dr. Egedy Zsolt: Helyesbíteni szeretne 1 igen 1 nem 1 tartózkodás volt az ügyrendin a szavazás
eredménye.
Dr. Magyar Gábor Sándor: Úgy kell a felvételt meghirdetni, hogy ha nem jár a gyermek óvodába,
akkor fizetni kell neki azért a napért. Amikor nem orvosi igazolással hiányzik a gyermek, akkor a
normatíva összegét térítse meg. Ezt a beiratkozáskor tudatosítani kellene és a szülőnek vállalni
kellene. Az iskolai szülői igazolt napok mintájára itt is lehetne családi keretet, például 5 napot adni,
amit a szülő igazolhat. Ez kompenzálná a kieső támogatást.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Elmondta, hogy külön szavazunk az étkezési díjról ami 352 Ft/nap.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beszámoló és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 352
Ft/ nap étkezési díjat elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 150Ft/ nap gondozási díj elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a
150Ft/ nap gondozási díjat nem fogadta el és az alábbi határozatot hozta:
151/2012. (V. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009. (VI. 02.) önkormányzati rendelet
módosítása
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 150-Ft/nap gondozási díj összeget nem támogatta.
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendeletmódosításról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
rendeletmódosítást nem fogadta el és a következő határozatot hozta:
152/2012. (V. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009. (VI. 02.) önkormányzati rendelet
módosítása
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009.
(VI. 02.) önkormányzati rendelet módosítását nem fogadta el.
---

Dr. Balogh Pál: Elmondta, hogy a testület mulasztásos jogszabálysértésben van. A testületnek
mindenféleképpen dönteni kell a gondozási díj összegéről, ha nulla Ft akkor nulla Ft-ról szavaznak.
Kovács László: Kérdezte, hogy még egyszer meg lehet-e szavaztatni a rendeletet?
Dr. Balogh Pál: Igen ez lehetséges.
Dr. Egedy Zsolt: Véleménye szerint a következő ülés első napirendi pontjaként kell ezt tárgyalni.
Dr. Balogh Pál: Az SZMSZ 20-dik szakaszának hatodik bekezdése mondja azt, ha a javaslat nem
kapta meg a szükséges igen szavazatot akkor a javaslat elutasítottnak minősül, de ha az adott ügyben
sürgős halaszthatatlan döntés szükséges és jogszabály másként nem rendelkezik a Képviselő-testület
javaslatára a polgármester dönthet, hogy továbbfolytatja e a tárgyalását vagy későbbi időpontban
tárgyalja. Javasolja Polgármester asszonynak, hogy folytassák a napirendi pontot és újra szavazzanak.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjai, hogy szavazzanak a napirendi pont
folytatásáról és újraszavazásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadta a napirendi pont folytatását és újraszavazását.
153/2012. (V. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009. (VI. 02.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló napirend folytatása
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009.
(VI. 02.) önkormányzati rendelet módosítását nem fogadta el, ezért a napirendi pont tárgyalását
tovább folytatják.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjai, hogy szavazzanak arról, hogy a
bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési díj nem kerül bevezetésre.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta a határozati javaslatot.
154/2012. (V. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009. (VI. 02.) önkormányzati rendelet
módosítása
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi
térítési díjat nem vezeti be.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjai, hogy szavazzanak a rendelet
módosítás elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
rendeletmódosítást elfogadta.
ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2012. (V.21.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009. (VI.02.) rendelet módosításáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a.) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 16. §. (1) bekezdése, illetve
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.) 18. § (1) bekezdés b.) pontja, a 21. §, a 29. § és a 131. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a gyermekek törvényben biztosított jogainak és érdekeinek érvényesítése
érdekében az egyes gyermekjóléti alapellátások formáiról, az ellátásokra való jogosultság
feltételeiről, valamint azok érvényesítésének garanciáiról a következő rendeletet alkotja:
1.§
A ÖR. 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ (2) A Rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében kiterjed a harmadik
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény rendelkezései
szerint jogszerűen az önkormányzat közigazgatási területén tartózkodó gyermekeire is.”
2.§
(1)

Az ÖR. 9. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
évente több alkalommal nyújtható, azonban
összege együttesen számítva is legfeljebb, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével
megegyező mértékű lehet.”
3.§
(1)

Az ÖR. 18 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

18.§
„ (1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, átmeneti
gondozásáért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj megállapítása a Gyvt. 146 – 151. § -ai alapján
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékoktól szóló 328/2011.
(XII.29.) Kormányrendelet alapján történik.
„2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben, valamint a Kinizsi Pál Gimnázium
és Szakközépiskolában az étkezésért e rendelet 3. sz. melléklete alapján számított térítési díjat kell
megfizetni.
„(3)
A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés szabályait kell
alkalmazni
a.) bölcsödében
b.) óvodában
c.) általános iskolai ellátás keretében nyújtott étkeztetésre.
Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. ”
4. §
(1)

Az ÖR. 19 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

19.§
„(1) A gyermekétkeztetés normatív kedvezményeit a Gyvt. 151. § (5) bekezdése tartalmazza.
(2) A gyermekjóléti alapellátások (1) bekezdésbe nem tartozó térítési díj kedvezményeit az Gyvt.
149.-150.§-a tartalmazza.
(3) Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésre kötelezett jövedelemmel
nem rendelkezik a Gyvt. 150 § (5) bekezdés alapján.
(4) A nevelési-oktatási intézmény vezetője egyéni rászorultság alapján részletfizetést engedélyezhet
maximum 6 hó időtartamra.”
5.§
(1) Az ÖR. 2. sz. mellékletének helyébe e rendelet 2 sz. melléklete lép.
(2) Az ÖR. 3. sz. mellékletének helyébe e rendelet 3 sz. melléklete lép
6.§
Záró rendelkezés
(1)

E rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba.

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10. napján megtartott ülésén.
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Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Balogh Pál
jegyző

Kihirdetve:
2012. május 21.
Dr. Balogh Pál
jegyző
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2.sz.melléklet
Abony Város Önkormányzata részére
Nem munkavégzésből származó és
havi rendszerességgel nem mérhető jövedelemmel rendelkező személy
nyilatkozata
Kitöltés előtti tájékoztató:
A nyilatkozatban szereplő adatok valódiságáért a nyilatkozat tevő büntetőjogi felelősséggel tartozik.
Abony Város Önkormányzata az adatok valódiságának megállapítása céljából adatot kérhet a
nyilvántartást vezető szervektől.
A nyilatkozó neve....................................................................
Anyja neve...............................................................................
Születési helye, ideje...............................................................
Állandó lakóhelyének címe................................................................................................
Tartózkodási helyének címe..............................................................................................
A nyilatkozatot tevő jövedelmének forrása......................................................................
Havi nettó átlagjövedelme az elmúlt egy évben.............................................................
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek
Abony, …………………………
………………………………..
aláírás
„Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 5. § (1)
bekezdés a.) pontja alapján „a személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul.”
A fenti rendelkezés alapján hozzájárulok a személyes adataim teljes körű kezeléséhez, és
továbbításához.
Abony, …………………….
………………………………………………
aláírás
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3.számú melléklet
A gyermekétkeztetés 2012. évi intézményi térítési díjai
Bölcsőde
Intézményi térítési díj:
Szivárvány Óvoda ás Bölcsőde
intézményi térítési díj: 61.645 Ft / hó
intézményi térítési díj: 2.935 Ft/ nap
étkezésért fizetendő intézményi térítési díj: 277.-Ft +ÁFA= 352.-Ft/nap
gondozásért fizetendő intézményi térítési : 0 Ft
Pingvines Óvoda és Bölcsőde
intézményi térítési díj: 93 320 Ft / hó
intézményi térítési díj : 4.444 Ft/ nap
étkezésért fizetendő intézményi térítési díj: 277.-Ft +ÁFA= 352.-Ft/nap
gondozásért fizetendő intézményi térítési : 0 Ft
Abony Város Önkormányzata nem kíván a gondozásért térítési díjat szedni, ezért e tekintetben a
gondozás intézményi térítési díja nulla.
Bölcsőde
Teljes étkezés
Ebből:
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Ebből:

277.-Ft
55.-Ft
37.-Ft
130.-Ft
55.-Ft

Óvoda
Teljes étkezés
Tízórai
Ebéd
Uzsonna

Általános iskola
Teljes étkezés
Ebből:
Tízórai
Ebéd
Uzsonna

347,- Ft
95,- Ft
191,- Ft
61- Ft

415- Ft
96- Ft
223- Ft
96,- Ft
Gimnázium

Ebéd

265,- Ft

(Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.)
---
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8./ Napirendi pont tárgya: A nyári gyermekétkeztetés biztosítása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Kovács Teodóra: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészítést nem kívánt tenni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:
155/2012. (V. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
a nyári gyermekétkeztetés fedezetének biztosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi XLV.
törvényben biztosított jogkörében eljárva, a 23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet alapján az alábbi
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a 23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet 4.§ (4) a) pontjában foglaltak
alapján 322 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek
részére biztosítja a nyári gyermekétkeztetést összesen 6.233.920.-Ft értékben önerő
hozzáadása nélkül.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) ponthoz kapcsolódó feladatok
ellátására.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert
A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Osztály
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Parti Mihály alpolgármester
3. Dr. Balogh Pál jegyző
4. Dr. Vörös Mária aljegyző
5. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
6. Gazdasági Osztály
--9./ Napirendi pont tárgya: A víziközművekről szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései
kapcsán
szükséges tulajdonosi döntések meghozatala, valamint víziközmű
szolgáltató kft-be való belépés
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte Jasper Lórántot majd elmondta, hogy az Ökovíz vezetője
és Gáspár Csaba is meghívásra került. Ismertette az előterjesztésben foglaltakat majd elmondta, hogy
a ceglédi szerződések kiosztásra kerültek.
Kovács László: Az önkormányzat kötelező alapfeladatai közül az ivóvíz megfelelő biztosítására
vonatkozóan kérdezi, hogy a távműködtetés hogyan tud megvalósulni?
Jasper Lóránt: Tisztelettel köszöntött mindenkit. Elmondta, hogy véleménye szerint Abony és
Dabas közt a távolság nem nagy. Jelenleg a cégnél kialakításra kerül egy vállalati rendszer, ami
alapján pillanatok alatt belelátunk mindenbe. Természetesen ide is telepítenénk a rendszert.
Kovács László: Van-e olyan elképzelés, hogy egy-egy településnél milyen fejlesztés biztosítható
majd? Milyen fejlesztésre számíthatunk?
Jasper Lóránt: Jelen pillanatban ilyen számítás nem áll rendelkezésére, már bekértek adatokat a
településektől és folyamatban van az intézkedés, de ugye az árakat nem ők szabják meg.
Dr. Magyar Gábor Sándor Javasolja, hogy a hivatal készítsen kérdéssort mindkét céggel
kapcsolatban és a válaszok alapján majd döntünk, hogy kihez csatlakozunk.
Habony István: Kérdezte, hogy ez a rendszer marad-e és a másik, hogy a díjat tényleg az állam fogja
megállapítani?
Dr. Magyar Gábor Sándor távozott az ülésről.
Jasper Lóránt: Elmondta, hogy Abony hálózatáról keveset tud, de valóban van mit javítani.
Elmondta, hogy ahol pénz termelődik ott is költjük el. Külön könyveléssel vezetünk minden bevételt
és kiadást.
Fekete Tibor Károly: Kérdezte, hogy minden egyes település ugyanazzal a szerződés feltétellel
csatlakozik, vagy egyedi szerződést kötnek?
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy az Abokom szerinte azért nincs itt, mert nincs a meghívottak közt.
Habony István: Kérdezte, hogy mi a jó Abonynak, ha egyesül?
Jasper Lóránt: Elmondta, hogy az állam hozza a saját embereit és hozza a vizet, de addig amíg
választhat a város a cégek közt véleménye szerint ezt használja ki. Az állam beleszól mindenbe.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy még folynak a tárgyalások és akkor Dr. Magyar
Gábor Sándor javaslatával kiegészítjük a határozatot, hogy készüljön kérdőív és júniusban
visszatérünk rá.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:
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156/2012. (V. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
a víziközművekről szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései kapcsán szükséges tulajdonosi
döntések meghozataláról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a gazdasági társaságokról
szóló 2006. évi IV. törvényben valamint a víziközművekről szóló 2011, évi CCIX. törvényben foglaltak
alapján az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő testülete határoz arról, hogy az önkormányzat, mint
ellátásért felelős, a víziközművekről szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján kizárólag
önkormányzati tulajdonú víziközmű szolgáltató gazdasági társaság útján kívánja 2012. július
01. napjától a jövőre nézve a település teljes körű víziközmű ellátását.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy a DAKÖV Kft. és az ÖKOVÍZ
Kft részére kerüljön összeállításra egy kérdőív és a határozati javaslatban megadott pontokra a
kérdőívvel együtt 2012. május 31-i Képviselő-testületi ülésen térjenek vissza.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a tárgyalások
eredményeképpen
megszületendő
szindikátusi/társulási
szerződést
valamint
bérleti/üzemeltetési szerződést jóváhagyásra terjessze be a Képviselő-testület 2012. május 31.i ülésére.
Határidő:
Felelős:
Értesül:

2012. május 31.
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
---

10./ Napirendi pont tárgya: Balatonszárszói Ifjúsági Tábor tulajdonrészeinek
értékesítése során fennálló elővásárlási jog gyakorlása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat majd kiegészítette, hogy
ami ki lett osztva módosított határozati javaslat, hogy 7 millió Ft-ért nem kívánjuk megvásárolni a
tulajdoni hányadot, arról kellene dönteni.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:
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157/2012. (V. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Ifjúsági Tábor tulajdonrészének értékesítése során fennálló vételi szándékról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a Balatonszárszó 955/1 hrsz
alatt felvett, kivett úttörőtábor megjelölésű 5225 m2 területű, közös tulajdonú ingatlanban
(Balatonszárszói Ifjúsági Tábor) Tápiószőlős Község Önkormányzatának 30/1000 tulajdoni hányadát
7.000.000 Ft-ért nem kívánja megvásárolni.
Határidő: Azonnal
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Jegyzői Titkárság,
Településfejlesztési Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Valamennyi érintett önkormányzat Képviselő-testülete
--11./ Napirendi pont tárgya: A hatályos önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállást
tartalmazó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat kiegészítést nem kívánt
tenni.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet módosítás elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
rendelet módosítást elfogadta határozatot hozta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2012. (V.21.) önkormányzati rendelete
a szabálysértési rendelkezést tartalmazó önkormányzati rendeletek módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörben eljárva, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 253.§ (2) bekezdésére figyelemmel a következőket rendeli el:
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1.§
Abony Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az önkormányzati
rendeletek alábbi szabálysértési rendelkezést tartalmazó részeit:
a) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének , a települési folyékony hulladék
elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló 10/2003.(VII.14.) önkormányzati rendelete 13.§-át,
b) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a hirdető-berendezések elhelyezéséről
szóló 30/2003. (XII.17.) rendelete 5.§-át,
c) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a környezetvédelemről szóló
26/2003. (XII.17.) rendelete 17.§-át,
d) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a közterületek eltérő használatáról szóló
27/2003. (XII. 17.) számú rendelete 18.§-át,
e) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartás egyes helyi szabályairól
szóló 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete 10.§ (4-6) bekezdését,
f) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének, az épített környezet helyi védelméről
szóló 12/2007.(IV. 02.) sz. rendelete14.§-át,
g) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a középületeknek és közterületeknek
nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról szóló 20/2000. (X. 31.) rendelete 6.§-át,
h) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének, az utcanévről, a házszámtábláról,
valamint a házszámozás szabályairól szóló 28/2003. (XII.17.) számú rendelete 18.§-át,
i) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a választási kampány idejére szolgáló
hirdetmények elhelyezéséről szóló 7/1994. (III. 21.) számú rendelete 8.§-át,
j) Abony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének, a helyi címer és zászló alapításáról
és használatának rendjéről szóló 23/1992. (XI. 5.) sz. rendelete 9.§-át,
k) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2003. (V.16.) önkormányzati
rendelete 26.§-át,
l) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a vásár és piactartás rendjéről szóló
16/2001. (XII. 6.) rendelete 11.§ (1) és (3) bekezdését.
Záró rendelkezés
2.§
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
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Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-

……………………….
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

testületének 2012. május 10-i ülésén.

………………………..
dr. Balogh Pál
jegyző

Kihirdetve: Abony, 2012. május 21.
………………………….
dr. Balogh Pál
jegyző

--12./ Napirendi pont tárgya: A közoktatási intézmények 2012/2013. tanév szakmai
feladatellátásához szükséges órakeretek biztosításnak alapelvei
meghatározása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat kiegészítést nem kívánt
tenni.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:
158/2012. (V. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények 2012/2013. tanév szakmai feladatellátásához szükséges órakeretek
biztosításának alapelvei meghatározásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozta:
1./ Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatási intézmények szakmai
feladatellátására biztosított órakeretek meghatározásának alapelveit a 2012/2013. tanévre
vonatkozóan az 1. és 2. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
2./ A határozat 1. és 2. számú mellékleteiben meghatározott alapelvek alapján a közoktatási
intézmények vezetőivel történő egyeztetést folytat a fenntartó május hónapban.
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3./ Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Oktatási, Sport és Kulturális
Bizottságot a 2./ pont szerinti egyeztetés koordinálásra.
Határidő:2012. június 30.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Jegyzői Titkárság
Közoktatási Intézmények
Határozatról értesülnek:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Közoktatási Intézmények vezetői
--158/2012. (V.10.) sz. képviselő-testületi határozat 1. sz. melléklete
A fenntartó által biztosított órakeretek tervezett alapelvei az alapfokú oktatási intézményekben a
2012/2013. tanévre vonatkozóan (Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény; Somogyi Imre Általános Iskola; Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes
Módszertani Intézmény; Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény)
Megnevezés
Kötelező tanítási órák

Mérték

Nem kötelező tanítási
órák

a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX.
törvény (továbbiakban:
Kt.) 52. § (3) bekezdés
szerint
Kt. 52. § (7) bekezdés
szerint

Egyéni foglalkozás,
felzárkóztatás,

Kt. 52. § (11) bek. c.)
pontja, és a 129. § (10)

Megjegyzések

„ Az iskola a tanulók érdeklődése, igénye szerint
nem
kötelező
(választható)
tanórai
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés,
tehetséggondozás, konzultáció, speciális, illetve
kiegészítő ismeretek átadása céljából (a
továbbiakban: nem kötelező tanórai foglalkozás).
Ha az igazgató a fenntartó egyetértésével nagyobb
időkeretet nem állapít meg, a nem kötelező tanórai
foglalkozások heti időkerete - osztályonként - a
(3)-(5) bekezdésben az évfolyamra meghatározott
heti kötelező tanórai foglalkozások
a) az első-negyedik évfolyamon tíz,
b) az ötödik-hatodik évfolyamon huszonöt,
c) a hetedik-nyolcadik évfolyamon harminc,
d) a kilencedik-tizedik évfolyamon negyvenöt,
e) a tizenegyedik-tizenharmadik évfolyamon
hatvan,
f) a szakképzési évfolyamon öt
százaléka”
„ Egyéni - egy-három tanuló részére szervezett foglalkozás tartható

- 30 tehetséggondozás

bek. szerint a kötelező
órák 12 %-a

a) az alapfokú művészetoktatás zeneművészeti
ágában - az előképző kivételével - a tanórai
foglalkozások megszervezésére rendelkezésre álló
órakeret terhére heti három órában, ha a tanuló
részére a tanítási év átlagában - jogszabályban
meghatározott időtartamban - legalább heti négy
foglalkozás biztosított, heti másfél órában, ha
ennél kevesebb foglalkozás biztosított; az egyéni
foglalkozást az alapfokú művészetoktatás
zeneművészeti ágában a hangszeres és énekes
főtárgyi óra esetén egy-egy tanuló részére kell
biztosítani,
b) a szakközépiskolában és szakiskolában a
kötelező és a nem kötelező tanítási óra
megszervezésére rendelkezésre álló órakeret
terhére tanulónként heti öt órában, ha az iskola
zeneművészeti vagy artista szakmai vizsgára
készít fel,
c)az általános iskolában, a középiskolában és
szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán - ha az
igazgató a fenntartó egyetértésével az egyéni
foglalkozások megtartásához nagyobb időkeretet
nem állapít meg osztályonként és hetente - a
kötelező és a nem kötelező tanórai foglalkozás
megszervezésére rendelkezésre álló órakereten
felül, a (3) bekezdésben meghatározott heti
kötelező
tanórai
foglalkozások
tizenkettő
százalékában a tehetség kibontakoztatása, a
hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása,
illetőleg az első-negyedik évfolyamra járó tanulók
eredményes felkészítése céljából,
d) az a)-c) pontban meghatározottakon túl az
iskola határozza meg, hogy a kötelező és a nem
kötelező tanórai foglalkozások megszervezésére
rendelkezésre álló időkeret hány százalékát
használja fel egyéni foglalkozás megszervezésére.
(12) Az egyéni foglalkozásra rendelkezésre álló
órakeretet annyi órával kell csökkenteni, ahány
egyéni foglalkozást szerveztek. Az időkeret az
iskolán belül az egyes évfolyamok és tanítási
hetek, a kötelező és nem kötelező, valamint a
tanórán kívüli foglalkozások között szabadon
átcsoportosítható.”
túlórakeret biztosításával

Habilitációs,
rehabilitációs órák
Napközi, tanulószoba
Alapfokú
művészetoktatás

Osztályfőnöki és
munkaközösségvezetői

Kt. 52. § (6) bek.
Kt. 53. § (4) bek. szerint
Kt. 52. § (3) bek.;
53. § (5) bek. ;
52. § (11) bek. a.) pontja
szerint

tényleges a Kt. szerint (1.
sz. mell. 3. rész II/7.
pont):

Az alapfokú művészetoktatás követelményeit
meghatározza a 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet.
A művészetoktatás esetében az előképző, alapfok
és továbbképző évfolyamokon a tanulók főtárgy,
kötelező tárgy, kötelezően választható tárgy és
választható tárgy alapján meghatározott óraterv
szerint tanulnak.

- 31 órakedvezmény

1 óra/fő

Egyéb
órakedvezmények

- igazgató: 18 óra
- igazgatóh: 14 óra/fő

- a Kt. alapján
kötelező

„Mt. 25. § (2) A munkaidő-kedvezmény mértéke
valamennyi tisztségviselőt figyelembe véve
összesen - eltérő megállapodás hiányában - szakszervezet:
minden három, a munkáltatóval munkaviszonyban
álló szakszervezeti tag után havi két óra. E
kedvezmény mértékébe a munkáltatóval való
a közalkalmazottak
tárgyalás időtartama nem számít be. A munkaidőjogállásáról szóló 1992. kedvezmény felhasználásáról a szakszervezet
dönt. A munkából való távolmaradást előre be kell
jelenteni.”
évi XXXIII. tv.
„Kjt. 11. § (2) A Munka Törvénykönyve 25. §-át
(továbbiakban: Kjt.) 11. azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az
önkormányzat, az érintett munkáltatók és a
szakszervezet megállapodása alapján, a több
§ (2) bek. szerint, a
munkáltató
szakszervezeti
tagságának
képviseletében
az
önkormányzati
szintű
Munka
érdekegyeztetésen eljárni jogosult szakszervezeti
Törvénykönyvéről szóló tisztségviselő részére a munkaidő-kedvezmény
vagy annak egy része az egyes munkáltatóknál
meglévő szakszervezeti taglétszám alapján
1992. évi XXII. tv.
összevonható.
Az
összevont
munkaidőkedvezmény
mértéke
nem
haladhatja
meg a
(továbbiakban: Mt.) 25.§
tisztségviselő
havi
munkaidejének
ötven
százalékát.”
(2) bek.
figyelembevételével

az üzemi tanács tagját havi munkaideje 10 %ának, az elnökét a havi munkaideje 15 %-ának
megfelelő munkaidő-kedvezmény illeti meg
Amennyiben az üzemi tanács tagja egyben
szakszervezeti tisztségviselő is, akkor mindkét
tisztségéből adódóan megilleti a munkavállalót a
munkaidő-kedvezmény.
a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához
három halmozottan hátrányos tanulónként heti
egy óra időkeretet biztosítani kell, kivéve, a
gyermek
és
ifjúságvédelmi
felelős
foglalkoztatása esetén

- közalkalmazotti tanács:
Kjt. szerint, Mt. 62. §
(2)
bek. alapján

- gyermek- és ifjúságvéd.
feladatok: a hátrányos
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SNI, BTM-es és
magántanulók
óraszáma

helyzetű tanulók
arányában biztosított
óraszám, a Kt. 1. sz.
melléklet 3. rész II./8.
pont alapján
Kt. 52. § (13) bek. és
120. § (1) bek. szerint

Gyógytestnevelés

Kt. 52. § (8) bek.

Mindennapos
testnevelés

Kt. 52. § (9) bek.

A Kt. 120. §-ának (1) bekezdése alapján, vagy
súlyos
betegsége
miatt
magántanulóként
tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás
keretében történő felkészítésére az iskolának
tanulónként a kötelező és a nem kötelező
tanórai
foglalkozás
megszervezésére
rendelkezésre álló órakereten felül - átlag - heti
tíz óra áll a rendelkezésre. Az időkeret az egyes
hetek és tanulók között átcsoportosítható.
Kt. 120. § (1) bek.
Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a
beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási
rendellenességgel
küzdő
tanuló
szakértői
vélemény alapján
- tanulmányait magántanulóként folytatja,
illetve
- a szülő otthoni ellátás keretében tesz eleget a
fejlesztő
felkészítésben
való
részvételi
kötelezettségének,
az önkormányzati feladatellátás keretében, a
szakértői véleményben megjelölt szakember
biztosításáról
külön
jogszabályban
meghatározottak szerint - az iskolának, a fejlesztő
felkészítést nyújtó, illetve a szakértői véleményt
készítő intézménynek kell gondoskodnia.
„A gyógytestnevelés megszervezéséhez tizenhat
fős csoportonként – az iskola órakeretén felül –
heti 3 óra áll rendelkezésre.
túlórakeret biztosításával
„A mindennapi testedzéshez szükséges időkeretet
a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások
megtartásához rendelkezésre álló időkeret terhére
kell megteremteni.”

- 33 Könyvtári feladatok

Kt. I. sz. mell. Harmadik „Ha a fenntartó egyetértésével a nevelési-oktatási
rész II./7. pont szerint
intézmény vezetője nagyobb időkeretet nem
állapít meg, óvodában az összes óvodai
foglalkozás, kollégiumban az összes felkészítő
kollégiumi foglalkozás, iskolában az összes - e
törvény 52. §-ának (3) bekezdése alapján tervezett
- kötelező tanórai foglalkozás öt százalékának
megfelelő, egy nevelési évre, tanítási évre
kiszámított időkeret áll rendelkezésre a nevelésioktatási intézményben a következő feladatok
ellátásához:
a) E keret terhére
- az osztályfőnöki, tanulócsoport-vezetői, szakmai
munkaközösség
vezetői
(tanszakvezetői,
tagozatvezetői, szakosztályvezetői) feladatot
ellátó pedagógus heti kötelező órájának
teljesítésébe e feladat ellátására heti egy órát be
kell számítani,
- ha az iskolában, alapfokú művészetoktatási
intézményben, kollégiumban nem kötelező a
könyvtárostanár (tanító) alkalmazása kettőszáz
tanulóig legalább heti öt órát (napi egy órát),
kettőszáz tanuló felett heti tíz órát (napi kettő órát)
a kötelező óra terhére biztosítani kell az iskolai,
kollégiumi könyvtári feladatok ellátásához.
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158 /2012.(V.10.) sz. képviselő-testületi határozat 2. sz. melléklete
A fenntartó által biztosított órakeretek tervezett alapelvei
Szakközépiskolában a 2012/2013. tanévre vonatkozóan
Megnevezés
Kötelező tanítási
órák

Nem kötelező
tanítási órák

Egyéni foglalkozás,
felzárkóztatás,
tehetséggondozás

Mérték

a

Kinizsi

Pál

Gimnázium

Megjegyzések

a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX.
törvény (továbbiakban:
Kt.) 52. § (3) bekezdés
szerint
Kt. 52. § (7) bekezdés „ Az iskola a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem
szerint
kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat
szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás,
konzultáció, speciális, illetve kiegészítő ismeretek
átadása céljából (a továbbiakban: nem kötelező
tanórai foglalkozás). Ha az igazgató a fenntartó
egyetértésével nagyobb időkeretet nem állapít meg, a
nem kötelező tanórai foglalkozások heti időkerete osztályonként - a (3)-(5) bekezdésben az évfolyamra
meghatározott heti kötelező tanórai foglalkozások
a) az első-negyedik évfolyamon tíz,
b) az ötödik-hatodik évfolyamon huszonöt,
c) a hetedik-nyolcadik évfolyamon harminc,
d) a kilencedik-tizedik évfolyamon negyvenöt,
e) a tizenegyedik-tizenharmadik évfolyamon hatvan,
f) a szakképzési évfolyamon öt
százaléka”
Kt. 52. § (11) bek. c.) „ Egyéni - egy-három tanuló részére szervezett pontja, és a 129. § (10) foglalkozás tartható
bek. szerint a kötelező a) az alapfokú művészetoktatás zeneművészeti
órák 12 %-a
ágában - az előképző kivételével - a tanórai
foglalkozások megszervezésére rendelkezésre álló
órakeret terhére heti három órában, ha a tanuló
részére a tanítási év átlagában - jogszabályban
meghatározott időtartamban - legalább heti négy
foglalkozás biztosított, heti másfél órában, ha ennél
kevesebb foglalkozás biztosított; az egyéni
foglalkozást
az
alapfokú
művészetoktatás
zeneművészeti ágában a hangszeres és énekes
főtárgyi óra esetén egy-egy tanuló részére kell
biztosítani,
b) a szakközépiskolában és szakiskolában a kötelező
és a nem kötelező tanítási óra megszervezésére
rendelkezésre álló órakeret terhére tanulónként heti öt
órában, ha az iskola zeneművészeti vagy artista
szakmai vizsgára készít fel,
c)az általános iskolában, a középiskolában és
szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán - ha az
igazgató a fenntartó egyetértésével az egyéni
foglalkozások megtartásához nagyobb időkeretet nem
állapít meg osztályonként és hetente - a kötelező és a
nem kötelező tanórai foglalkozás megszervezésére
rendelkezésre álló órakereten felül, a (3) bekezdésben
meghatározott heti kötelező tanórai foglalkozások
tizenkettő százalékában a tehetség kibontakoztatása,

és
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a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, illetőleg
az első-negyedik évfolyamra járó tanulók
eredményes felkészítése céljából,
d) az a)-c) pontban meghatározottakon túl az iskola
határozza meg, hogy a kötelező és a nem kötelező
tanórai foglalkozások megszervezésére rendelkezésre
álló időkeret hány százalékát használja fel egyéni
foglalkozás megszervezésére.
(12) Az egyéni foglalkozásra rendelkezésre álló
órakeretet annyi órával kell csökkenteni, ahány
egyéni foglalkozást szerveztek. Az időkeret az
iskolán belül az egyes évfolyamok és tanítási hetek, a
kötelező és nem kötelező, valamint a tanórán kívüli
foglalkozások között szabadon átcsoportosítható.”
túlórakeret biztosításával
Osztályfőnöki és
munkaközösségvezetői
órakedvezmény
Egyéb
órakedvezmények

tényleges a Kt. szerint
(1. sz. mell. 3. rész II/7.
pont): 1 óra/fő
- igazgató: 18 óra
- igazgatóh: 16 óra/fő

- a Kt. alapján
kötelező

„Mt. 25. § (2) A munkaidő-kedvezmény mértéke
valamennyi tisztségviselőt figyelembe véve összesen
- eltérő megállapodás hiányában - minden három, a
- szakszervezet:
munkáltatóval munkaviszonyban álló szakszervezeti
tag után havi két óra. E kedvezmény mértékébe a
munkáltatóval való tárgyalás időtartama nem számít
a közalkalmazottak
be. A munkaidő-kedvezmény felhasználásáról a
jogállásáról szóló 1992. szakszervezet dönt. A munkából való távolmaradást
előre be kell jelenteni.”
„Kjt. 11. § (2) A Munka Törvénykönyve 25. §-át
évi XXXIII. tv.
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az
(továbbiakban: Kjt.) 11. önkormányzat, az érintett munkáltatók és a
szakszervezet megállapodása alapján, a több
munkáltató szakszervezeti tagságának képviseletében
§ (2) bek. szerint, a
az önkormányzati szintű érdekegyeztetésen eljárni
jogosult szakszervezeti tisztségviselő részére a
Munka
munkaidő-kedvezmény vagy annak egy része az
egyes munkáltatóknál meglévő szakszervezeti
Törvénykönyvéről
taglétszám alapján összevonható. Az összevont
munkaidő-kedvezmény mértéke nem haladhatja meg
szóló 1992. évi XXII.
a tisztségviselő havi munkaidejének ötven
tv. (továbbiakban: Mt.) százalékát.”
25. § (2) bek.
figyelembevételével

Az üzemi tanács tagját havi munkaideje 10 %-ának,
az elnökét a havi munkaideje 15 %-ának megfelelő
munkaidő-kedvezmény illeti meg
Amennyiben az üzemi tanács tagja egyben
szakszervezeti tisztségviselő is, akkor mindkét
tisztségéből adódóan megilleti a munkavállalót a
munkaidő-kedvezmény.
A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához
három halmozottan hátrányos tanulónként heti
egy óra időkeretet biztosítani kell, kivéve, a
gyermek és ifjúságvédelmi felelős foglalkoztatása
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esetén.
- közalkalmazotti
tanács:
Kjt. szerint, Mt. 62. §
(2) bek. alapján

Gyógytestnevelés

Mindennapos
testnevelés
Könyvtári feladatok

- gyermek- és
ifjúságvéd.
feladatok: a hátrányos
helyzetű tanulók
arányában biztosított
óraszám, a Kt. 1. sz.
melléklet
3. rész II./8. pont
alapján
Kt. 52. § (8) bek.

„A gyógytestnevelés megszervezéséhez tizenhat fős
csoportonként – az iskola órakeretén felül – heti 3 óra
áll rendelkezésre.

túlórakeret biztosításával
„A mindennapi testedzéshez szükséges időkeretet a
kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások
megtartásához rendelkezésre álló időkeret terhére kell
megteremteni.”
Kt.
I.
sz.
mell. „Ha a fenntartó egyetértésével a nevelési-oktatási
Harmadik rész II./7. intézmény vezetője nagyobb időkeretet nem állapít
pont szerint
meg, óvodában az összes óvodai foglalkozás,
kollégiumban az összes felkészítő kollégiumi
foglalkozás, iskolában az összes - e törvény 52. §ának (3) bekezdése alapján tervezett - kötelező
tanórai foglalkozás öt százalékának megfelelő, egy
nevelési évre, tanítási évre kiszámított időkeret áll
rendelkezésre a nevelési-oktatási intézményben a
következő feladatok ellátásához:
a) E keret terhére
- az osztályfőnöki, tanulócsoport-vezetői, szakmai
munkaközösség
vezetői
(tanszakvezetői,
tagozatvezetői, szakosztályvezetői) feladatot ellátó
pedagógus heti kötelező órájának teljesítésébe e
feladat ellátására heti egy órát be kell számítani,
- ha az iskolában, alapfokú művészetoktatási
intézményben, kollégiumban nem kötelező a
könyvtárostanár (tanító) alkalmazása kettőszáz
tanulóig legalább heti öt órát (napi egy órát),
kettőszáz tanuló felett heti tíz órát (napi kettő órát) a
kötelező óra terhére biztosítani kell az iskolai,
kollégiumi könyvtári feladatok ellátásához.
Kt. 52. § (9) bek.

A nevelési-oktatási intézmények óraszámszükséglete a közoktatási törvény szerinti kötelező és nem
kötelező tanórai foglalkozásokra szükséges órákból, valamint az egyéni foglalkozásokra és egyéb
kötelező, illetve fenntartói többletfeladatként vállalt tevékenységek ellátására szükséges órákból tevődik
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össze, továbbá általános iskolák esetén a napközis
és tanulószobai foglalkozásokra és az alapfokú
művészetoktatás óraszámaira, szakképző iskolák esetén pedig az intézményekben folyó elméleti és
gyakorlati képzés jogszabály szerint meghatározott óraszámaira szolgáló órák számának összegéből áll.
A tanulócsoportok, a napközis csoportok óraszámai a közoktatásról szóló törvény 52.- 53. §-ai alapján
kerülnek meghatározásra.
A Kt. 129. § (10) bekezdése szerint:
„ 129. § (10) Az e törvény 52. §-ának (11) bekezdése c) pontjában található, az egyéni foglalkozásra
felhasználható időkeret növelésére vonatkozó rendelkezések alkalmazása a 2004/2005. tanévtől kötelező
oly módon, hogy addig az időpontig a heti kötelező tanórai foglalkozások öt százalékát kell biztosítani,
ettől az időponttól kezdődően ezt az időkeretet tanévenként egy-egy százalékkal meg kell emelni.”
Fentiek alapján az egyéni foglalkozásokra szükséges órakeret a kötelező óraszám 12%-a.
Az intézményi órakeretekbe tartoznak a tankötelezettség magántanulói státuszban történő ellátásához
szükséges óraszámok, valamint a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási és
magatartási zavarokkal küzdő (BTM-es) tanulók egyéni fejlesztését szolgáló órák, amelyeket az
önkormányzat a szakértői véleménnyel és egyéni fejlesztési tervvel rendelkező tanulók ellátására biztosít
a törvény szerint meghatározott mértékben.
Az intézményi órakeretekbe beépülnek a ténylegesen kiadott órakedvezmények is. Az intézmények
vezetői, a szakszervezet és a közoktatási tanács tagjai órakedvezményének biztosításánál a Kt. I. sz. mell.
Harmadik rész II. /7. pontja szerint ha a fenntartó egyetértésével a nevelési-oktatási intézmény vezetője
nem állapít meg nagyobb időkeretet, az iskolában az összes kötelező tanórai foglalkozás 5 %- nak
megfelelő, egy tanítási évre kiszámított időkeret áll rendelkezésre.
A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat, a tanulók életkorától is függő problémakezelés miatt, eltérő
módon célszerű megszervezni az alapfokú és a középfokú intézményekben. A feladat nagyságrendje
függ a hátrányos helyzetű tanulók arányától is, valamint a feladatellátásban fennálló együttműködés
lehetőségétől.

--Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, így Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester az ülést
bezárta.
K.m.f.
Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester
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jegyző

