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2014. március 27-i nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-i nyílt üléséről.
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Parti Mihály alpolgármester, Kovács László, Dr.
Egedy Zsolt, Fekete Tibor, Murvainé Kovács Rita, Dr. Abonyi Viktor, Gulykáné Gál Erzsébet képviselők
Képviselő-testület tagjai: 8 fő.
Napirend tárgyalása közben érkezett: Habony István, Kocsiné Tóth Valéria képviselők
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Kelemen Tibor aljegyző, Kovács Teodóra, a Hatósági és
Szociális Ügyek Osztálya osztályvezetője, Fiala Károly, a Településfejlesztési Osztály osztályvezetője,
Mádi Csaba Mikro-Voks kezelő, Csajbók Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető, Egedi Eszter Kulturális,
kommunikációs és titkársági referens
Meghívottként jelen volt: Jánosi László, az Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója, Tóth Róbert,
a KÁR-Mentor Bt. közbeszerzési szakértője, Simon Szabina, az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és
Múzeumi Kiállítóhely intézményvezetője, Sulyok Istvánné, az ABOKOM Nonprofit Kft. részéről, Szigeti
György kérelmező
Állampolgári megjelenés: 3 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 8 fővel
határozatképes.
Köszöntötte Földi Lászlót, Cegléd Város polgármesterét, a 15-ös választókörzet országgyűlési képviselő
jelöltjét, aki kérte, hogy pár szót szólhasson, valamint hozott egy levelet, amit át szeretne adni a Képviselőtestületnek.
Földi László: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait. Elmondta, a miniszterelnök úr megbízásából hozott
egy bizonyságlevelet az adósságátvállalással kapcsolatosa, szeretné azt átadni polgármester asszonynak.
Felolvasta a bizonyságlevelet a Képviselő-testületnek.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, a levél a kampány része, nem véletlenül most érkezett, ezért
Abony város polgármestereként, valamint országgyűlési képviselő jelöltként nem tud valóban örülni ennek a
bizonyságlevélnek, mert ez nem valódi megtakarításból kifizetett tartozás. Örülnek neki, hogy megszűnt a
városadóssága, ugyanakkor a működési kiadáshoz, a feladatfinanszírozáshoz minden évben keveset kapnak
az önkormányzatok, egyik évről a másikra saját fejlesztési tartalékaikat élik fel. Megköszönte a látogatást,
elmondta, a bizonyságlevelet ki fogják függeszteni a városházán.
Földi László: Megköszönte a lehetőséget, a Képviselő-testületi üléshez további jó munkát kívánt.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Tájékoztatásul elmondta, jegyző úr a közelgő választások miatt kötelező
távolléten van, aljegyző úr fogja a törvényességet biztosítani. Mészáros Lászlóné és Dr. Magyar Gábor
jelezte távolmaradását az ülésről.
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Ismertette a Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait.
Előadó

Napirend:
Zárt ülés:
1. Az Abony, Kossuth tér 2. III/3. szám valamint a
Kossuth tér 3. III/1. szám alatti önkormányzati lakásokra
benyújtott pályázati anyagok elbírálása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

2. Lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

3. Abony Város Önkormányzata részére a
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt
keretén belül az „Abony Város szennyvíztisztító
telepének korszerűsítése” című pályázat megvalósításával
kapcsolatban „1 db kétkaros konténerszállító gépjármű és
1 db 5 m3-es nyitott konténer beszerzése” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Tóth Róbert
közbeszerzési tanácsadó

Nyílt ülés:
1. Abony Város Önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési Tervének Romhányiné dr. Balogh Edit
elfogadása
Polgármester
2. Abonyi Rendőrőrs őrsparancsnoki beosztás kinevezésének
támogatása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

3. Főépítész feladatok ellátására beérkezett pályázatok elbírálása
és főépítész megbízása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

4. Emlékező macskakő elhelyezésre beérkezett kérelem elbírálása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester-

5. Részvétel csoportos önkormányzati villamos energia
közbeszerzési eljáráson

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

6. Az Abonyi Napló szerkesztőbizottságával valamint
kiadásának szabályzatával kapcsolatos döntések meghozatala

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

7. Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2014. évi üzleti tervének és
célfeladatainak megismerése

Jánosi László
Abonyi Városfejlesztő Kft.
ügyvezető igazgatója

8. Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2014. I.
negyedévben végzett munkájáról

Jánosi László
Abonyi Városfejlesztő Kft.
ügyvezető igazgatója
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9. Beszámoló a kulturális és természeti örökség megőrzése és
megújítása – Városi épített örökség megőrzése c. pályázaton
való részvétel előkészítéséről

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

10. Tájékoztató a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
víziközmű-üzemeltetés helyzetére

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

11. A víziközmű üzemeltetési tevékenység DAKÖV Dabas
és Környéke Vízügyi Kft. általi közvetlen ellátása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

12. Tájékoztató az ABOKOM Nonprofit Kft. helyzetéről a
víziközmű szolgáltatás átadását követően

Gáspár Csaba
ABOKOM Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója

13. Beszámoló a Salgóbányai tábor 2013. évi működéséről

Gáspár Csaba
ABOKOM Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója

14. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott
ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért
fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás
feltételeiről szóló 19/2004. (VII.29.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezése

Dr. Balogh Pál
Jegyző

15. Piac-vásárcsarnok üzemeltetésével kapcsolatos döntések
meghozatala

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

16. A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Építőművészet
és Örökségvédelem Kollégiuma által megítélt pályázatok
megvalósításához kivitelező cégek megbízása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

17. Tájékoztató az óvodai férőhelyek számának felülvizsgálatáról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

18. A 7. számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi ellátási
szerződésének módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

19. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben
hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak
meghatározása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

20. Az úthálózat minőségének javítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

21. A kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek
2014. évi önkormányzati támogatásának pályázati kiírása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

22. A sport célú tevékenységet végző sportszervezetek 2014. évi
önkormányzati támogatásának pályázati kiírása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

23. Törvényességi felhívás megtárgyalása

Dr. Balogh Pál
Jegyző
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, a Bizottságok 3 napirendi pontot nem javasoltak megtárgyalni.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, a Pintér és Társa Kft. nyújtott még be egy kérelmet a HÉSZ módosításra,
azonban az rendelet-módosítás, amelynek nem sikerült előkészíteni az előterjesztését, így a következő
Képviselő-testületi ülésen kerül megtárgyalásra.
Javasolta a meghívóban szereplő „Tájékoztató a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. víziközműüzemeltetés helyzetére” című 10. napirendi pont levételét.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont napirendről történő levételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi
pont levételét egyhangúlag támogatta és az alábbi határozatot hozta:
53/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a „Tájékoztató a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. víziközmű-üzemeltetés helyzetére” című
napirendi pont napirendről történő 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 „Tájékoztató a
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. víziközmű-üzemeltetés helyzetére” című napirendi pontot a
Képviselő-testület a napirendről leveszi.
--Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a meghívóban szereplő „A víziközmű üzemeltetési tevékenység
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. általi közvetlen ellátása” című 11. napirendi pont levételét.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont napirendről történő levételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi
pont levételét egyhangúlag támogatta és az alábbi határozatot hozta:
54/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a „A víziközmű üzemeltetési tevékenység DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. általi közvetlen
ellátása” című napirendi pont napirendről történő 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 „A víziközmű
üzemeltetési tevékenység DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. általi közvetlen ellátása” című
napirendi pontot a Képviselő-testület a napirendről leveszi.
--Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a meghívóban szereplő „Tájékoztató az ABOKOM Nonprofit Kft.
helyzetéről a víziközmű szolgáltatás átadását követően” című 12. napirendi pont levételét.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont napirendről történő levételéről.
5

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi
pont levételét egyhangúlag támogatta és az alábbi határozatot hozta:
55/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a „Tájékoztató az ABOKOM Nonprofit Kft. helyzetéről a víziközmű szolgáltatás átadását követően”
című napirendi pont napirendről történő 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 „Tájékoztató az
ABOKOM Nonprofit Kft. helyzetéről a víziközmű szolgáltatás átadását követően” című napirendi
pontot a Képviselő-testület a napirendről leveszi.
--Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a meghívóban nem szereplő „Az Abony 3671/6 hrsz. ingatlanra
beérkezett kérelem elbírálása” című napirendi pont felvételét a zárt ülés 4. napirendi pontjaként.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi
pont felvételét egyhangúlag támogatta és az alábbi határozatot hozta:
56/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
az „Az Abony 3671/6 hrsz. ingatlanra beérkezett kérelem elbírálására” című napirendi pont
napirendre történő felvételéről
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 nem szereplő „Az Abony
3671/6 hrsz. ingatlanra beérkezett kérelem elbírálására” című napirendi pontot a Képviselő-testület zárt
ülés 4. napirendi pontjaként napirendre tűzi.
--Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a meghívóban nem szereplő „Lejárt határidejű határozatok” című
napirendi pont felvételét a nyílt ülés 21. napirendi pontjaként.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi
pont felvételét egyhangúlag támogatta és az alábbi határozatot hozta:
57/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
az „Lejárt határidejű határozatok ” című napirendi pont napirendre történő felvételéről
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 nem szereplő „Lejárt
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határidejű határozatok” című napirendi pontot a Képviselő-testület nyílt ülésének 21. napirendi pontjaként
napirendre tűzi.
--Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított napirend elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet
egyhangúlag elfogadta.
Előadó

Napirend:
Zárt ülés:
1. Az Abony, Kossuth tér 2. III/3. szám valamint a
Kossuth tér 3. III/1. szám alatti önkormányzati lakásokra
benyújtott pályázati anyagok elbírálása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

2. Lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

3. Abony Város Önkormányzata részére a
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt
keretén belül az „Abony Város szennyvíztisztító
telepének korszerűsítése” című pályázat megvalósításával
kapcsolatban „1 db kétkaros konténerszállító gépjármű és
1 db 5 m3-es nyitott konténer beszerzése” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Tóth Róbert
közbeszerzési tanácsadó

4. Az Abony 3671/6 hrsz. ingatlanra beérkezett kérelem elbírálása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

Nyílt ülés:
1. Abony Város Önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési Tervének Romhányiné dr. Balogh Edit
elfogadása
Polgármester
2. Abonyi Rendőrőrs őrsparancsnoki beosztás kinevezésének
támogatása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

3. Főépítész feladatok ellátására beérkezett pályázatok elbírálása
és főépítész megbízása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

4. Emlékező macskakő elhelyezésre beérkezett kérelem elbírálása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester-

5. Részvétel csoportos önkormányzati villamos energia
közbeszerzési eljáráson

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
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6. Az Abonyi Napló szerkesztőbizottságával valamint
kiadásának szabályzatával kapcsolatos döntések meghozatala

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

7. Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2014. évi üzleti tervének és
célfeladatainak megismerése

Jánosi László
Abonyi Városfejlesztő Kft.
ügyvezető igazgatója

8. Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2014. I.
negyedévben végzett munkájáról

Jánosi László
Abonyi Városfejlesztő Kft.
ügyvezető igazgatója

9. Beszámoló a kulturális és természeti örökség megőrzése és
megújítása – Városi épített örökség megőrzése c. pályázaton
való részvétel előkészítéséről

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

10. Beszámoló a Salgóbányai tábor 2013. évi működéséről

Gáspár Csaba
ABOKOM Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója

11. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott
ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért
fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás
feltételeiről szóló 19/2004. (VII.29.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezése

Dr. Balogh Pál
Jegyző

12. Piac-vásárcsarnok üzemeltetésével kapcsolatos döntések
meghozatala

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

13. A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Építőművészet
és Örökségvédelem Kollégiuma által megítélt pályázatok
megvalósításához kivitelező cégek megbízása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

14. Tájékoztató az óvodai férőhelyek számának felülvizsgálatáról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

15. A 7. számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi ellátási
szerződésének módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

16. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben
hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak
meghatározása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

17. Az úthálózat minőségének javítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

18. A kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek
2014. évi önkormányzati támogatásának pályázati kiírása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

19. A sport célú tevékenységet végző sportszervezetek 2014. évi
önkormányzati támogatásának pályázati kiírása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
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20. Törvényességi felhívás megtárgyalása

Dr. Balogh Pál
Jegyző

21. Lejárt határidejű határozatok

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
---

Habony István megérkezett az ülésterembe, így a jelen lévő képviselő-testületi tagok száma 9 fő.
Napirend előtti hozzászólások:
Dr. Egedy Zsolt: Elsőként felhívta a figyelmet a Mátyás király út rendkívül rossz állapotára. Sajnálatos
módon már baleset is történt. Másodsorban elmondta, az előző választások során nem tapasztalta, hogy a
szavazatszámláló bizottságok tagjai nem kellő időben lettek értesítve. Valójában arról sem lettek
tájékoztatva a delegált tagok, mikor lesz a pót eskü letételi lehetőség. ezt nagyobb komolysággal és
méltósággal kéri kezelni. Sajnálja, hogy polgármester asszony nem tud örülni az adósságátvállalásnak.
Emlékeztette polgármester asszonyt a kötvény árfolyamának gyors növekedésére 2008-ban, valamint, hogy
milyen támadásnak volt kitéve Magyarország pénzügyi stabilitása. az adósságátvállalásnak örülni kellene.
Kocsiné Tóth Valéria megérkezett az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 10
fő.
Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, örül az úthálózat minőségének javításával kapcsolatos napirendi
pontnak. Nemcsak a Mátyás királyné út, hanem sok út állapota is javításra szorul. Javasolta az utcákban a
csatornarácsok meglétének felülvizsgálatát. Javasolta továbbá felülvizsgálni a MÁV Start Zrt. levelével
kapcsolatosan a jegykiadó automaták szükségességét, a jegypénztár visszaállításának lehetőségét.
Parti Mihály: A Mátyás király úti balesettel, valamint annak állapotával kapcsolatban elmondta, nincs az
útnak alapja, ezért a lakosságnak tudomásul kell vennie azt, hogy az sokba kerül. Meg kell vizsgálni a
javítás lehetőségét a további balesetek elkerülése érdekében.
Kelemen Tibor: Dr. Egedy Zsolt felvetésére elmondta, a póteskü letételére utolsó lehetőség április 2-án,
szerdán 5 órakor van.
Habony István: Változatlanul nincs megoldva a buszjárat a vasútállomáshoz. Kérte a megoldás kezelését.
Egyetért a jegyautomatával kapcsolatos problémával, kérte ne nyugodjon bele a város, nem az automata a
legjobb megoldás az utazóknak. A választási kampánnyal kapcsolatban kérte, hogy ne politizáljanak.
Fekete Tibor: A József Attila u. és a Mikes K. u. sarkán egy veszélyes gödör található, a Homok u. is rossz
állapotban van, a Knézich úton lehetetlen esőben áthatolni. Kérte a gyors beavatkozást. Kérdezte aljegyző
úrtól, hogyan áll az adóssággal kapcsolatos kimutatás, sikerült-e elkészítenie? Elmondta továbbá, az
adósságátvállalás jelentős tehertől szabadított meg bennünket, sajnálja, hogy furán tudjuk megköszönni az
ilyen jellegű segítségeket.
Kelemen Tibor: A Képviselő-testület által kért tételes kimutatás elkészült, most kapta kézhez, azonban azt
át kell néznie. Nem kerül kiosztásra, ki fogják postázni a képviselőknek.
A Képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.
--Szünetet követően nincs az ülésteremben jelen: Dr. Abonyi Viktor.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a meghívóban szereplő nyílt 4. napirendi pont 1. napirendi
pontként való megtárgyalását, tekintettel Szigeti György úrra.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontok sorrendjének módosításáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet
egyhangúlag elfogadta.
--1./ Napirendi pont tárgya:Emlékező macskakő elhelyezésre beérkezett kérelem elbírálása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, az előterjesztést a
Bizottságok támogatták.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
62/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
emlékező macskakő elhelyezésre beérkezett kérelem elbírálásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §.-ában és a 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
1.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Ceglédi út 3. szám előtti közterületen
(Abony 321 hrsz.) 2 db 10*10 cm macskakőre erősített réztábla (emlékező macskakő)
elhelyezéséhez a határozat 1. és 2. számú mellékletétben megjelölt helyen az alábbi szövegezéssel:
Itt lakott dr. Révész Géza
Született: 1876. 02. 20.
Kecskemét
Meghalt: 1945 március
Waidhofen an der Thaya
koncentrációs táborban

Itt lakott dr. Révész Gézáné szül.:
Roth Sarolta
Született: 1886. 02. 20 Kecskemét
Meghalt: 1944. június végén
Auschwitzban meggyilkolták

2.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szigeti Györgyöt (1021 Budapest,
Széher u. 80.), hogy saját költségére a határozatban foglalt feltételekkel az emlékező kövek
elhelyezést elvégezze.

3.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit
A végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési osztály
Értesülnek: Romhányiné dr. Balogh Edit
Parti Mihály alpolgármester
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dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Valamennyi osztályvezető
Szigeti György-1021 Budapest, Széher u. 80.
Herédi Ferenc és Herédi Ferencné – Abony, Ceglédi út 3.
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szigeti György: Megköszönte a képviselő-testület pozitív hozzáállását.
Gulykáné Gál Erzsébet: Tájékoztatta a testületet, hogy más politikai események áldozataival kapcsolatba,
akiknek nincs a városban emlékhelye, egyfajta felmérés, információgyűjtés kezdődik, a Múzeum
megkeresésével és Dr. Magyar Gábor képviselő közreműködésével.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Amennyiben van kész javaslat, előkészíti a Hivatal beterjesztésre.
--Dr. Egedy Zsolt elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 8 fő.
2./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési
Tervének elfogadása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, mivel bizottsági
üléseken elhangzott, hogy ne csak 15 millió Ft értékben, hanem azt meghaladó értékben legyen útjavítás,
útépítés, ezért a közbeszerzési tervet ki kell egészíteni. Javasolta az építési beruházás címszó alatt
útépítésekre nyílt közbeszerzési eljárás beszúrását, a II. negyedévre.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító javaslatról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Romhányiné dr. Balogh Edit:
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosított határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
63/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §
(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évre vonatkozó a határozat mellékletekét
képező közbeszerzési tervet elfogadja.
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2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési terv közzétételével kapcsolatos
intézkedések megtételével dr. Balogh Pál jegyzőt bízza meg.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: dr. Balogh Pál jegyző
Végrehajtásban közreműködik:
Titkárság
Településfejlesztési Osztály
KÁR-MENTOR Bt.
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
KÁR-MENTOR Bt.
a 63/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete
ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. évi közbeszerzési terve
Abony Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) a) pontjában
előírt kötelezettségének eleget téve elkészítette és nyilvánosságra hozza a 2014. évre vonatkozó
közbeszerzési tervét.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 33. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési terv nem
vonja maga után az abban megadott közbeszerzésekre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét,
továbbá hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben
foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást lefolytathat.
Abony Város Önkormányzata kijelenti, hogy a közbeszerzési tervben szereplő közbeszerzések
lefolytatásához szükséges pénzügyi fedezet a tervben szereplő beszerzési időponthoz igazodva a 2014. évi
költségvetésben illetve pályázati keretében rendelkezésre áll.
Abony Város Önkormányzata, mint - a Kbt. 6. § (1) b) pontja szerinti helyi önkormányzat - ajánlatkérő
2014. évben az alábbi közbeszerzéseket kívánja lefolytatni.
Abony Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési terve

Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya
és mennyisége

Irányadó
eljárásrend

Tervezett eljárási
típus
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az eljárás
megindításának,
illetve a
közbeszerzés
megvalósításának
tervezett időpontja

Sor kerül-e vagy
sor került-e az
adott
közbeszerzéssel
összefüggésben
előzetes
összesített
tájékoztató
közzétételére?

I. Árubeszerzés
1 db új kétkaros
konténerszállító gépjármű
és

2014. I. negyedév

nemzeti

nyílt

Villamos energia
beszerzése

közösségi

nyílt

Gáz energia beszerzés

közösségi

nyílt

2014.I. negyedév

nem

Építési beruházás Útépítések

közösségi

nyílt

2014. II. negyedév

nem

nem

3

1 db 5 m -es nyitott
konténer beszerzése
2014. I. negyedév
nem

--3./ Napirendi pont tárgya: Abonyi Rendőrőrs őrsparancsnoki beosztás kinevezésének
támogatása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Kérte Schönléber Zoltán
kinevezésének támogatását.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
64/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Rendőrőrs őrsparancsnoki beosztás kinevezésének támogatásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Schönléber Zoltán r. hadnagy Abonyi Rendőrőrs
őrsparancsnokává történő kinevezését.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Titkárság
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A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Titkárság és általa Ceglédi Rendőrkapitányság
valamennyi Osztályvezető
--4./ Napirendi pont tárgya: Főépítész feladatok ellátására beérkezett pályázatok elbírálása
és főépítész megbízása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, három pályázat került
benyújtásra, amelyből a harmadik érvénytelen. A két érvényes pályázat Orosz László és Farkas Zsolt
pályázata. A bizottságok Farkas Zsolt további megbízását javasolta.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról,
amely szerint Farkas Zsoltot bízzák meg továbbra is a főépítészi feladatok ellátásával.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
65/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
főépítész feladatok ellátására beérkezett pályázatok elbírálásáról és főépítész megbízásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.
(IX. 15.) Korm. rendeletben és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII 6/A.
§ (3) bekezdésében foglaltakra alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület megállapítja, hogy a főépítészi feladatok ellátására
- Orosz László 7624 Pécs, Székely Bertalan út 87. sz. alatti lakos és
- Farkas Zsolt 1165 Budapest, Olga utca 36. fsz.1. sz. alatti lakos által benyújtott
pályázatok érvényesek.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület megállapítja, hogy a főépítészi feladatok ellátására
Hohlné Haszpra Éva Csilla 1027 Budapest, Horvát utca 1-7/b. II.13. sz. alatti lakos által benyújtott
pályázat érvénytelen.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 18. napjától 3 év időtartamra 2017.
április 17. napjáig Farkas Zsoltot bízza meg Abony városban a főépítészi feladatok ellátásával.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fenti döntésből eredő a határozat mellékletét
képező megbízási szerződés aláírására.
Határidő: 2014. április 7.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya
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A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Parti Mihály alpolgármester
3. Dr. Balogh Pál jegyző
4. Kelemen Tibor aljegyző
5. Titkárság
6. Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya
7. Pályázó/k
--5./ Napirendi pont tárgya: Részvétel csoportos önkormányzati villamos energia
közbeszerzési eljáráson
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
66/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
csoportos önkormányzati villamos energia közbeszerzési eljáráson való részvételről
Részvétel csoportos önkormányzati villamos energia közbeszerzési eljáráson
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a Sourcing
Hungary Kft. által szervezett Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében együttműködési
megállapodást (a továbbiakban: Szindikátusi Szerződés) kössön az Ajánlatkérők villamos energia
beszerzési feladatainak összehangolására, valamint villamos energiaszükségletük közös
közbeszerzési eljárásban történő beszerzésére a mindenkori Gesztor koordinálásával.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város villamos energia beszerzésére
irányuló csoportos önkormányzati közbeszerzési feladatok teljes körű lefolytatásával a Sourcing
Hungary Kft-t bízza meg.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti – jelen határozat 1. sz.
mellékletét képező - Szindikátusi Szerződés, és a 2. pont szerinti – jelen határozat 2. sz. mellékletét
képező – Szerződés, valamint a döntés végrehajtásához szükséges további dokumentumok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az Abony Város 2015. évi költségvetési rendelet
tervezetében a 2. pont szerinti kötelezettségvállalást tervezze meg.
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Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző
A végrehajtásban közreműködik:
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Sourcing Hungary Kft.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata - gesztor
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
--Dr. Abonyi Viktor visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 9 fő.
6./ Napirendi pont tárgya: Az Abonyi Napló szerkesztőbizottságával valamint
kiadásának szabályzatával kapcsolatos döntések
meghozatala
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
67/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Napló szerkesztőbizottságával valamint kiadásának szabályzatával kapcsolatos döntések
meghozataláról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, tekintettel az Abonyi Napló kiadásáról szóló
Szabályzat 5. pontjában foglaltakra az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abonyi Napló szerkesztőbizottságának
felállításáról az alábbiak szerint dönt:
Az Abonyi Napló szerkesztőbizottságának tagjai:
vezető szerkesztő és felelős kiadó: Pintérné Simon Szabina
szerkesztőbizottság tagjai:

Gulykáné Gál Erzsébet
Lőrinczy Veronika
Korbély Csabáné
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2. A szerkesztőbizottság tagjai feladataikat külön díjazás nélkül látják el.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abonyi Napló kiadásának szabályzatát jelen
határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 40/2007. (I.25.) valamint a
41/2007. (I.25.) számú határozatait.
5. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről - jelen határozat megküldésével – az
érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Balogh Pál jegyző
Végrehajtásban közreműködik: Titkárság

A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Parti Mihály alpolgármester
Kelemen Tibor aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely
Szerkesztő Bizottság régi és új tagjai

a 67/2014. (III.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete
SZABÁLYZAT
az Abonyi Napló kiadására

1. Az Abonyi Napló havonta megjelenő városi lap:
1.1. Alapítója: Abony Város Önkormányzat 2740 Abony, Kossuth tér 1.
1.2. Kiadója: Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely, 2740 Abony, Kálvin u.
1.
1.3. Felelős kiadója: Pintérné Simon Szabina
1.4. Felelős szerkesztője: Pintérné Simon Szabina
1.5. Szerkesztőségének címe: Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely, 2740
Abony, Kálvin u. 1.
2. Az Abonyi Napló célja, jellege:
Az Abonyi Napló hiteles, pontos tájékoztatást nyújt Abony város lakossága számára a helyi
önkormányzat működéséről, döntéseiről, a helyi közéleti eseményekről, rendezvényekről, és közérdekű
információkat közöl. Az Abonyi Napló Abony város havonta megjelenő helyi időszaki kiadványa.
3. Az Abonyi Napló minden hónap utolsó csütörtökjén 1100 példányban jelenik meg.
4. Az Abonyi Napló költségvetését önálló szakfeladatként a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
tartalmazza. A lap működéséért vagyoni felelősséggel Abony Város Önkormányzata tartozik.
5. A szerkesztőbizottság tagjainak személyéről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
6. A cikkeket a szerkesztőségbe folyó hó 15-ig lehet leadni.
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7. A szerkesztőbizottság folyó hó 20-ig dönt az aktuális számban megjelenő cikkekről. A cikkek és képek
továbbítása a felelős szerkesztő feladata.
8. A lap szállítását a Művelődési Ház és Könyvtár koordinálja.
9. 50 db lap a Művelődési Ház és Könyvtár helytörténeti gyűjteményében kerül elhelyezésre.
10. A lapkiadással kapcsolatos díjazások, költségek:
10.1. A szerkesztőség vezetője díjazás nélkül látja el a tevékenységet.
10.2. A lapkiadással kapcsolatos utazás költségeinek elszámolása útnyilvántartás alapján történik.
11. A szerkesztőbizottság évente 1 alkalommal – február hónapban – beszámol az Oktatási, Sport és
Kulturális Bizottságnak a végzett munkáról és tapasztalatokról. A felelős szerkesztő évente 1
alkalommal – február hónapban – pénzügyi beszámolót készít a lapkiadásról a Pénzügyi Bizottságnak.
12. A szabályzatban foglaltakat az alapító évente ellenőrzi.
13. A szabályzat a jóváhagyás napjától érvényes.
Abony, 2014. március .
Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester
--7./ Napirendi pont tárgya: Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2014. évi üzleti tervének és
célfeladatainak megismerése
Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte Jánosi Lászlót az előterjesztés ismertetésére. Elmondta, egy
módosított üzleti terv került kiosztásra.
Jánosi László: Kiegészítésként elmondta, az Üzleti terv módosításának generáló tényezője egy olyan
jogszabályváltozás volt, amely a törzstőke emelés kötelezettségét írja elő, azon cégek esetében, akik 500 e Ft
törzstőkével alakultak. A 2014. március 15-én hatályba lépő törvény ad egy 2016. március 15-ig terjedő
halasztási lehetőséget. Ügyvéd úrral és a könyvelővel történt egyeztetés alapján az üzleti tervben
mindenféleképpen rögzíteni akarták, hogy a megjelölt időszakban bármilyen változás bejegyzése a
cégbíróságon csak akkor érvényesíthető, ha a törzstőke emelés megtörténik. A Városfejlesztő Kft. a vállalt
feladatokat maradéktalanul teljesítette. Egyik jelentős feladatuk volt az energetikai előkészítés során egy
olyan előkészítő tevékenység, amelynek során az érintett intézményvezetőkkel, munkatársakkal és a
Településfejlesztési Osztállyal kellett együttműködniük, megköszönte segítő hozzáállásukat.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, két feladat is hárul a Képviselő-testületre, május 31-ig szól
ügyvezető igazgató úr megbízása, pályázat kerül kiírásra, valamint április végén a törzstőke emelésnek a
fedezetéről szóló előterjesztés is a Képviselő-testület elé kerül.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a kiosztott határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
kiosztott határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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68/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2014. évi üzleti tervének és célfeladatainak megismeréséről
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2014. évi
üzleti tervét és célfeladatait – jelen határozat melléklete szerint - megismerte és elfogadja.
2. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázatírási feladatok ellátására, az
Abonyi Városfejlesztő Kft.-vel Megbízási szerződést kössön, az alábbi tartalommal:
Pályázati azonosító: EGT és Norvég FM_Városi épített örökség megőrzése
Pályázati elemek:
- a Kostyán kúria rekonstrukciója,
- az Ungár kúria turisztikai célú hasznosítása, valamint a Zsinagóga részleges rekonstrukciója.
A megbízási díj: 2.000.000.- Ft + Áfa
A megbízási díj fedezetéül, a Költségvetés, Városi tevékenység 730-259/32 (COFOG 011130)
533620 sora szolgál.
Határidő: azonnal
Felelős:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Lehetőségeink Fő Tere - Abony
Város integrált településközpont fejlesztése” c. KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító
számú projekt lezárásával-, elszámolásával-, valamint a fenntartási időszakra vonatkozó
követelmények teljesítéséhez szükséges feladatok elvégzésének érdekében az Abony Város
Önkormányzata és az Abonyi Városfejlesztő Kft. között létrejött Megbízási keretszerződést
módosítsa. A szerződés módosításából fakadó többletfeladatok fejében a Kft-t 9.000.000.- Ft +
Áfa megbízási díj illeti meg.
A megbízási díj fedezetéül, a Költségvetés, Városi tevékenység 730-259/32 (COFOG 011130)
55122 működési tartalék sora szolgál.
Határidő: azonnal
Felelős:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
4. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy
pályázatírási feladatok ellátására, az Abonyi Városfejlesztő Kft.-vel Megbízási szerződést
kössön, az alábbiak szerint:
A hazai és az európai uniós források 2014-2020 programozási időszakára vonatkozó,
energetikai pályázatok megvalósítására kiírt pályázatok elkészítése, az alábbi
projektelemekre vonatkozóan:
- Napelemes kiserőművek telepítése:
o Gyulai Általános Iskola (2740 Abony, Kálvin u. 9.)
o Városi Sportcsarnok (2740 Abony, Kossuth tér 18.)
o Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet (2740 Abony, Újszászi út 21.)
- Közvilágítás korszerűsítése
A megbízási díj: 2.500.000.- Ft + Áfa
A megbízási díjból 1.000.000.- Ft. + Áfa összegre vonatkozóan, fedezetül, a Költségvetés, Városi
tevékenység 730-259/32 (COFOG 011130) 533620 sora szolgál.
A megbízási díj 1.500.000.- Ft. + Áfa összegre vonatkozóan, fedezetül, a Költségvetés, Városi
tevékenység 730-259/32 (COFOG 011130) 55122 működési tartalék sora szolgál.
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Határidő: a pályázati felhívások megjelenését követően, azonnal
Felelős:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
--8./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2014. I.
negyedévben végzett munkájáról
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
69/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2014. I. negyedévben végzett munkájáról szóló beszámolóról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2014. I.
negyedévben végzett munkájáról szóló beszámolót megismerte, és elfogadja.
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Valamennyi Osztályvezető
Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
--9. / Napirendi pont tárgya: Beszámoló a kulturális és természeti örökség megőrzése és
megújítása – Városi épített örökség megőrzése c.
pályázaton való részvétel előkészítéséről
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.
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Habony István: Milyen funkciót szánnak az Ungár háznak?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Az Ungár ház a zsinagógának lenne a kiszolgáló épülete, akár a kiszolgáló
személyzet elhelyezésére, akár egy turisztikai információs irodára szolgálhatna.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Egedy Zsolt visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 10 fő.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosított határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
70/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása – Városi épített örökség megőrzése c.
pályázaton való részvétel előkészítéséről szóló beszámolóról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §- ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása-Városi épített
örökség megőrzése c. pályázaton való részvételről szóló beszámolót megismerte és azt elfogadja.
2. A Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása - Városi épített örökség megőrzése c.
pályázaton való részvételhez tervező cég megbízására szóló 13/2014. (I.30.) számú Képviselőtestületi határozat 1. pontja az alábbiakra módosul:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki az EGT Finanszírozási
Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása - Városi
épített örökség megőrzése című pályázaton való részvételre az Abony, Vasút út 15. (hrsz. 4891)
szám alatti volt Kostyán Andor kúria műemlék épületének teljes felújítására és közösségi célú
átalakítására vonatkozóan.
3. Felkéri a Képviselő-testület a hivatalt, hogy a Városi épített örökség megőrzése c. pályázati
felhíváson a Kostyán Andor kúria teljeskörű felújításához szükséges önerő ismeretében a 2014.
május havi munkaterv szerinti testületi ülésre készüljön előterjesztés.
Határidő:
Felelős:

2014. május 22.
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezetője

4. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Ungár kúria és a Zsinagóga felújítási munkáinak
forrását a Norvég Alap által kiírásra kerülő Zsidó kulturális örökség megőrzése című pályázaton
történő részvétel útján kerüljön megteremtésre. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy
pályázat közös benyújtása érdekében tegye meg a szükséges előkészületi lépéseket és egyeztessen a
Zsinagóga épületét tulajdonló Abonyi Zsinagógáért Alapítvány vezetőjével.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezetője
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A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Abonyi Városfejlesztő Kft.
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Valamennyi Osztály
Abokom Nonprofit Kft.
Abonyi Városfejlesztő Kft.
Abonyi Zsinagógáért Alapítvány
--10. / Napirendi pont tárgya: Beszámoló a Salgóbányai tábor 2013. évi működéséről
Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte Sulyok Istvánnét, az ABOKOM Nonprofit Kft. munkatársát.
Elmondta, a legnagyobb probléma ami elhangzott, hogy a vizesblokkot teljes egészében fel kellene újítani.
Kérte, kerüljön bekérésre három árajánlat ahhoz, hogy erről a testület még áprilisban tudjon dönteni és
május végén, a nyitás előtt a munkálatokat el lehessen végezni. A szükséges összeget a költségvetésirendeletben át kell vezetni.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Felhívta Fekete Tibor képviselő figyelmét, hogy nem nyomta meg a szavazó
gombot.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
71/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Salgóbányai tábor 2013. évi működéséről szóló beszámolóról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ABOKOM Nonprofit Kft. 2013. évi Salgóbányai
tábor működéséről szóló beszámolót elfogadta és annak tartalmával egyetért.
2. A Képviselő-testület felkéri az ABOKOM Nonprofit Kft-t, végezzen teljes körű felmérést a
vizesblokk teljes felújítására vonatkozóan, valamint kerüljön három árajánlat bekérésre a munkálatok
elvégzésére.
Határidő: A Képviselő-testület április havi rendkívüli ülése
Felelős: ABOKOM Nonprofit Kft.
Végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
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dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
ABOKOM Nonprofit Kft.
Gulykáné Gál Erzsébet: Az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság sérelmezte, hogy az előterjesztést nem
tárgyalhatta. Kérte, hogy a Salgóbányai táborral kapcsolatos előterjesztéseket a jövőben tárgyalhassák.
--11. / Napirendi pont tárgya: Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből
szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a
díjalkalmazás feltételeiről szóló 19/2004. (VII.29.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.
Romhányiné dr. Balogh Edit:
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Jelezte, hogy a szavazó rendszer nem működik megfelelően, kérte annak újraindítását.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy kézfeltartással szavazzanak az előterjesztés és a rendelet-tervezet
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
Abony Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2014. (IV.01.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 19/2004. (VII.29.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) bekezdése szerint, a jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény 22. §- ával összhangban a következőket rendeli el.
1.§
Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 19/2004.
(VII.29.) önkormányzati rendelet.
2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-i ülésén.
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Balogh Pál
jegyző

Kihirdetve: Abony, 2014. április 1.
Dr. Balogh Pál
jegyző
Romhányiné dr. Balogh Edit:
Kérte az újraindított rendszerrel történő próbaszavazást. Megállapította, hogy a rendszer ismét megfelelően
működik.
--12. / Napirendi pont tárgya: Piac-vásárcsarnok üzemeltetésével kapcsolatos döntések
meghozatala
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.
Dr. Egedy Zsolt: Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javasolta a működési engedély módosítását a
tejtermék árusítására vonatkozóan. A működési engedélyben nincs benne a kistermelői asztal.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Aki a tevékenységet végzi, annak kell a feltételeket biztosítani, a lehetőség
adott. Támogatja változatlanul a 10%-ot. Támogatja, hogy járjanak utána, milyen feltételek mellett
árusíthatnak ott őstermelők.
Habony István: A Pénzügyi Bizottsági ülésen is felvetődtek hasonló problémák. Javasolták, tejtermék
árusításra áldozzanak fel egy üzlethelyiséget. Legyen tehát mobil üzlethelyiség, amelyeket nem
folyamatosan vesznek bérbe. Elmondta, ő nem venne bérbe üzlethelyiséget ilyen feltételek mellett a piacon.
Át kellene gondolni még egyszer a szerződés-tervezetet.
Fekete Tibor: Az ABOKOM által az Önkormányzat részére átadott bérleti díj tekintetében célszerű lenne
egy alapösszeget meghatározni. Véleménye szerint az átlagos bevételszint alá nem kellene menni. Ki kellene
jelölni kettő olyan üzlethelyiséget, amelyben az őstermelői hús és tejtermékeket lehetne árusítani, amelyek
kialakítását az ABOKOM végezze el.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, 10 % legyen a bérleti díj, de minimum 50 e Ft, maximum 150 e
Ft/ hó.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
javaslatot támogatta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
72/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Piac-vásárcsarnok üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozataláról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §-ában jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület egyetért, az Abony Város Önkormányzata és az Abokom Nonprofit Kft. között
2008. március 12-én létrejött - 90/2008. (II.28.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott többször módosított Keretszerződés módosításával az alábbiak szerint:
„A Keretszerződés 5.sz. melléklet 3.sz. függelék helyébe a jelen határozat melléklete lép.”
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a jelen határozatnak megfelelő szerződésmódosítás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Abokom Nonprofit Kft.
3. A Képviselő-testület egyetért a - 231/2013. (VIII.29.) számú határozatával jóváhagyott – PiacVásárcsarnok Üzemeltetési Szabályzat módosításával az alábbiak szerint:
„Hatályát veszti a Piac-Vásárcsarnok Üzemeltetési Szabályzat 3. sz. melléklete.”
Határidő: azonnal
Felelős: Gáspár Csaba ügyvezető igazgató
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Abokom Nonprofit Kft.
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, kerüljön meghatározásra, az őstermelők kiszolgálására az
állategészségüggyel egyeztetve, hogy milyen körülmények között és hol árulhatnak tejterméket, vágott
baromfit és tőkehúst. A határidő április 30.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
73/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Piac-vásárcsarnok üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozataláról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §-ában jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
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Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósággal egyeztetve készüljön előterjesztés,
amelyben kidolgozásra kerül az őstermelők kiszolgálásának lehetősége arra vonatkozóan, hol és milyen
körülmények között árusíthatnak tejterméket, baromfit és tőkehúst.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Gáspár Csaba ügyvezető igazgató
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
ABOKOM Nonprofit Kft.
--13. / Napirendi pont tárgya: A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Építőművészet
és Örökségvédelem Kollégiuma által megítélt pályázatok
megvalósításához kivitelező cégek megbízása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.
Gulykáné Gál Erzsébet: Az Oktatási, sport és Kulturális Bizottság javaslata az volt, a Hivatal keresse meg
az ajánlatot tevő két céget 10%-os kedvezmény kérése érdekében, tekintettel arra, hogy mind a két cég
ajánlata rendkívül kedvező volt.
Fiala Károly: Dr. Magyar Gábor úr kapott egy válasz levelet ezzel kapcsolatban. Egyeztetve ügyvéd úrral,
illetve alpolgármester úrral, nem kerültek megkeresésre a cégek, már lezajlott egy versenyhelyzet, tekintettel
a kivitelezési határidőre, valamint a leendő műszaki ellenőr állásfoglalása alapján bizonyosságot nyert, hogy
ezek kb. 2011-2012. év eleji körüli árak, amiket az adott vállalkozók adtak. a másik eljárási mód a kiajánlás.
Az adott projektnél az Önkormányzat határozza azt meg, hogy mennyit fizet az adott munkáért. Ez több
körben fut le, több bizottsági döntést igényel.
Romhányiné dr. Balogh Edit: 4 vagy 5 cégtől lett árajánlat bekérve, ilyenkor már nem lehet új árajánlatot
bekérni.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az 1. számú határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 1.
számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
74/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által
megítélt pályázatok megvalósításához kivitelező cégek megbízásáról (volt Ungár kúria – Abony,
Szolnoki út 3.)
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva figyelemmel a Képviselő-testület
171/2012. (V.31.) sz. határozatával jóváhagyott a Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás
felhasználásra vonatkozó szabályzat I. 3. pontjára az alábbi határozatot hozza:
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1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város Önkormányzat 1/1 tulajdoni
hányadát képező a volt Ungár kúria (Abony, Szolnoki út 3.) felújításának III. ütemére
(homlokzatjavítás, utólagos falszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje) a Tolnátó
Építőipari Szövetkezetet bízza meg bruttó 17.191.357 Ft összegben.
2. Az 1. pont szerinti kötelezettségvállalás fedezetét 6.500.000,- Ft-ig a Nemzeti Kulturális Alap
Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által megítélt csökkentett összegű támogatás
biztosítja.
A fennmaradó 10.691.357,-Ft-ot a Képviselő-testület a Két torony kötvény 2013. évi CCXXX.
számú törvény 67. § (1)-(2) bekezdése alapján történt adósságkonszolidációt követően megmaradt
betétállomány terhére biztosítja.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozatnak
megfelelő vállalkozási szerződések megkötésére.
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 271/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi
határozat 1. pontját hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Valamennyi Osztály
Ajánlattevők
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2. számú határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 2.
számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
75/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által
megítélt pályázatok megvalósításához kivitelező cégek megbízásáról (volt Kostyán Andor kúria Vasút
út 15.)
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva figyelemmel a Képviselő-testület
171/2012. (V.31.) sz. határozatával jóváhagyott a Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás
felhasználásra vonatkozó szabályzat I. 3. pontjára az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város Önkormányzat 1/1 tulajdoni
hányadát képező a volt Kostyán Andor kúria (Vasút út 15.) födémének megerősítésére a
Tolnátó Építőipari Szövetkezetet bízza meg bruttó 4.756.910 Ft összegben.
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2. Az 1. pont szerinti kötelezettségvállalás fedezetét 3.500.000,- Ft-ig a Nemzeti Kulturális Alap
Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által megítélt csökkentett összegű támogatás
biztosítja.
A fennmaradó 1.256.910,- Ft-ot a Képviselő-testület a Két torony kötvény 2013. évi CCXXX.
számú törvény 67. § (1)-(2) bekezdése alapján történt adósságkonszolidációt követően megmaradt
betétállomány terhére biztosítja.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozatnak
megfelelő vállalkozási szerződések megkötésére.
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 270/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi
határozat 1. pontját hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Valamennyi Osztály
Ajánlattevők
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 3. számú határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 3.
számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
76/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által
megítélt pályázatok megvalósításához kivitelező cégek megbízásáról (Kostyán István kúria – Abonyi
Lajos út 8.)
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva figyelemmel a Képviselő-testület
171/2012. (V.31.) sz. határozatával jóváhagyott a Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás
felhasználásra vonatkozó szabályzat I. 3. pontjára az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város Önkormányzat 1/1 tulajdoni
hányadát képező a volt Kostyán István kúria – Abonyi Lajos út 8. hrsz. 2380 tetőfelújítására a
Generál Kontakt Bt-t bízza meg bruttó 16.101.203 Ft összegben.
2. Az 1. pont szerinti kötelezettségvállalás fedezetét 3.500.000,- Ft-ig a Nemzeti Kulturális Alap
Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által megítélt csökkentett összegű támogatás
Biztosítja
A fennmaradó 12.601.203,- Ft-ot a Képviselő-testület a Két torony kötvény 2013. évi CCXXX.
számú törvény 67. § (1)-(2) bekezdése alapján történt adósságkonszolidációt követően megmaradt
betétállomány terhére biztosítja.
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3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozatnak
megfelelő vállalkozási szerződések megkötésére.
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 272/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi
határozat 1. pontját hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Valamennyi Osztály
Ajánlattevők
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 4. számú határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 4.
számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
77/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által
megítélt pályázatok megvalósításához kivitelező cégek megbízásáról (volt Márton kúria Abony,
Kálvin út 9.)
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva figyelemmel a Képviselő-testület
171/2012. (V.31.) sz. határozatával jóváhagyott a Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás
felhasználásra vonatkozó szabályzat I. 3. pontjára az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város Önkormányzat 1/1 tulajdoni
hányadát képező a volt Márton kúria tetőfelújításának I. ütemére részleges tetőfelújítás,
tetőszerkezet felújítás a Generál Kontakt Bt.-t bízza meg 9.067.814 Ft összegben.
2. Az 1. pont szerinti kötelezettségvállalás fedezetét 3.000.000,- Ft-ig a Nemzeti Kulturális Alap
Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által megítélt csökkentett összegű támogatás.
A fennmaradó 6.067.814,- Ft-ot a Képviselő-testület a Két torony kötvény 2013. évi CCXXX.
számú törvény 67. § (1)-(2) bekezdése alapján történt adósságkonszolidációt követően megmaradt
betétállomány terhére biztosítja.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozatnak
megfelelő vállalkozási szerződések megkötésére.
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 190/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi
határozat 1. pontját hatályon kívül helyezi.
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Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Valamennyi Osztály
Ajánlattevők
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 5. számú határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 5.
számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
78/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által
megítélt pályázatok megvalósításához kivitelező cégek megbízásáról (Abony, Vasút út 16. sz. alatti
Falumúzeum)
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva figyelemmel a Képviselő-testület
171/2012. (V.31.) sz. határozatával jóváhagyott a Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás
felhasználásra vonatkozó szabályzat I. 3. pontjára az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város Önkormányzat 1/1 tulajdoni
hányadát képező az Abony, Vasút út 16. szám alatti Falumúzeum tetőszerkezetének
felújítására a Tolnátó Építőipari Szövetkezetet bízza meg 10.004.708 Ft összegben.
2. Az 1. pont szerinti kötelezettségvállalás fedezetét 3.500.000,- Ft-ig a Nemzeti Kulturális Alap
Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által megítélt csökkentett összegű támogatás
biztosítja.
A fennmaradó 6.504.708,- Ft-ot a Képviselő-testület a Két torony kötvény 2013. évi CCXXX.
számú törvény 67. § (1)-(2) bekezdése alapján történt adósságkonszolidációt követően megmaradt
betétállomány terhére biztosítja.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozatnak
megfelelő vállalkozási szerződések megkötésére.
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 273/2013. (X.31) sz. Képviselő-testületi
határozat 1. pontját hatályon kívül helyezi.
5. A jogerős Falumúzeum ideiglenes homlokzat-felújítási munkáira vonatkozó engedély és az árazott
tervezői költségvetés elkészülte után, felkéri a Hivatalt a Képviselő-testület, hogy készüljön
előterjesztés a kivitelezésre vonatkozóan.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
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A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Valamennyi Osztály
Ajánlattevők
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
--14. / Napirendi pont tárgya: Tájékoztató az óvodai férőhelyek számának felülvizsgálatáról
Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte Gulykáné Gál Erzsébetet, mint a szakbizottság elnökét az
előterjesztés ismertetésére.
Gulykáné Gál Erzsébet: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Javasolta a tájékoztató elfogadását.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kevésnek tartja azt a megállapítást, ami született. 2015. szeptember 1-től
137 plusz gyereket kellene elhelyezni. Ha nem fogják a köznevelési törvényt módosítani, akkor el kell
gondolkodnia a Képviselő-testületnek, megépíti-e az engedélyes tervekkel rendelkező óvodát.
Gulykáné Gál Erzsébet: Jelenleg a Bizottság nem látja a lehetőség biztosítását és a fedezetét sem.
Romhányiné dr. Balogh Edit:
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
79/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
az óvodai férőhelyek számának felülvizsgálatáról szóló tájékoztatóról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót megismerte.
Határidő: nincs határidő
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Titkárság
Érintett intézményvezetők
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Parti Mihály alpolgármester
3. Dr. Balogh Pál jegyző
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4.
5.
6.
7.

Kelemen Tibor aljegyző
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda intézményvezetője
Abonyi Pingvines Óvoda intézményvezetője
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője
--15. / Napirendi pont tárgya: A 7. számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi ellátási
szerződésének módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
80/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi ellátási szerződésének módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 4. pontjában, és a 2000. évi II. törvényben
foglaltakra az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Borbély Éva névváltozásról szóló bejelentését
tudomásul vette.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, Dr. Borbély Évával a 7. sz. felnőtt háziorvosi
körzet ellátására vonatkozó egészségügyi ellátási szerződés fenti rendelkezésnek megfelelő közös
megegyezéssel történő módosítására, és annak aláírására.
Határidő: 2014. április 15.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya
A határozatról értesül:
8. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
9. Parti Mihály alpolgármester
10. Dr. Balogh Pál jegyző
11. Kelemen Tibor aljegyző
12. Dr. Borbély Éva Abony, Újszászi út 21-23.
13. Titkárság
14. Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya
---
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16. / Napirendi pont tárgya: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben
hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak
meghatározása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, többször előfordult, hogy bizottsági üléseken a köztisztviselő hozzászólását
minősítette. Megszavazza, és bízik benne, hogy az utánuk jövők mást tapasztalnak majd.
Romhányiné dr. Balogh Edit:
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
81/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás
szabályainak meghatározásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 231.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 83. § -ban foglaltakra az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abonyi Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályairól
szóló előterjesztést megtárgyalta és a határozat mellékletében meghatározottak szerint
jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a mellékletben meghatározott etikai
alapelvek és az etikai eljárás szabályainak valamennyi köztisztviselő számára történő
megismertetéséről.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző
Végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya
A határozatról értesül:
15. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
16. Parti Mihály alpolgármester
17. Dr. Balogh Pál jegyző
18. Kelemen Tibor aljegyző
19. Titkárság
20. Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
---
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17. / Napirendi pont tárgya: Az úthálózat minőségének javítása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Ismertette a Bizottságok
javaslatait.
Javasolta, ne döntsön most a Képviselő-testület, április végére készüljön kimutatás, a fejlesztési tartalék
alapból mekkora az az összeg, ami biztonságosan elkölthető. Kérte az utakra tett javaslatokat írásban
benyújtani 10 napon belül.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
82/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
az úthálózat minőségének javításáról
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9.§ (2) foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, készüljön előterjesztés a fejlesztési-tartalék alapból
a biztonságos működés biztosítása mellett elkölthető összegre vonatkozóan.
2.

A Képviselő-testület tagjai írásban tegyék meg javaslatukat 10 napon belül az úthálózat
minőségének javítására vonatkozóan, majd tárja azokat döntéshozatal céljából a Képviselőtestület soron következő áprilisi rendkívüli ülése elé.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
--18. / Napirendi pont tárgya: A kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek
2014. évi önkormányzati támogatásának pályázati kiírása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a Pénzügyi bizottság javaslatát, amely szerint a benyújtott
pályázatokban feltüntetett önerő összegének 100%-a lehet a támogatásként nyújtott önkormányzati
támogatás összege. Tehát az Önkormányzat annyi támogatást adhat, amennyit a benyújtó önerőként vállal.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosított határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
83/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek 2014. évi önkormányzati támogatásának
pályázati kiírásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális tevékenységet végző társadalmi
szervezetek támogatására a határozat 1. sz. melléklete szerinti pályázati kiírást, 2. sz. melléklet
szerinti tájékoztatót, 3. sz. melléklet szerinti pályázati adatlapot és annak mellékleteit jóváhagyja.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: a pályázat Abony Város honlapján történő megjelenése 2014. április 1.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Titkárság
A határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
--19. / Napirendi pont tárgya: A sport célú tevékenységet végző sportszervezetek 2014. évi
önkormányzati támogatásának pályázati kiírása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a Pénzügyi Bizottság és az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság
javaslatát. Elmondta, az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság módosító indítványát nem fogadhatja be a
testület, a szabályzat nem teszi lehetővé.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító indítvány visszautasításáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a
módosító indítványt elutasította.
Romhányiné dr. Balogh Edit:
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosított határozati javaslat
elfogadásáról.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a
módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
84/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a sport célú tevékenységet végző sportszervezetek 2014. évi önkormányzati támogatásának pályázati
kiírásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sport tevékenységet végző sportszervezetek
támogatására a határozat melléklete szerinti pályázati kiírást, 2. számú melléklet szerinti
tájékoztatót, 3 számú melléklet szerinti pályázati adatlapot és annak mellékleteit jóváhagyja.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: a pályázat Abony Város honlapján történő megjelenése 2014. április 1.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Titkárság
A határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Társadalmi és sport szervezetek
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
--20. / Napirendi pont tárgya: Törvényességi felhívás megtárgyalása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, a határozati
javaslatot meg kell küldeni a Törvényességi Főosztálynak 30 napon belül. A Társulást megszüntetni 14
település együttes döntésével lehet.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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85/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása társulási megállapodását érintő
törvényességi felhívásról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 134. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
4.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete A Pest Megyei Kormánymegbízott a Dél-Pest
Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása társulási megállapodását érintő – Abony Város
Polgármesteréhez 2014. március 19. napján érkezett - PEB/030/240/2014. számú törvényességi
felhívását megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.

5.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a hivatkozott társulás
Társulási Megállapodásának a törvényességi felhívásban foglalt szempontok szerinti módosítására
vonatkozóan, és az így egyeztetett Társulási Megállapodás módosítását terjessze jóváhagyásra a
Képviselő-testület elé.

6.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről – jelen határozat megküldésével –
tájékoztassa a Pest Megyei Kormánymegbízottat.

Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit
A végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési osztály
Értesülnek: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Valamennyi osztályvezető
dr. Tarnai Richárd Kormánymegbízott – Bp. Városház u. 7.
--21. / Napirendi pont tárgya: Lejárt határidejű határozatok
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.
Romhányiné dr. Balogh Edit:
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
86/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete által
hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtása kapcsán az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az alábbi határozatokat:
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17/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város területén lévő 1 és 20 kV -os villamoshálózatok biztonsági övezetében történő fák
gallyazási munkálatainak elvégzéséről, cég megbízásáról
30/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról (I. forduló)
37/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat
A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának
Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosításáról
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélküli hosszabbítását
rendeli el az alábbi határozatok végrehajtására:
Z-5/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
„Abony Város Sportolója”, „Abony Sportjáért” és „Jó tanuló, jó sportoló” díj adományozásáról
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását rendeli el az alábbi
határozatok végrehajtására:
2/2014.(I.17.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata adósságának állam általi átvállalásához kapcsolódó megállapodás
megkötéséhez szükséges döntés meghozataláról
Határidő: 2014. 05. 31.
33/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat
Részvétel csoportos önkormányzati földgáz energia közbeszerzési eljáráson
Határidő: 2014. december 31.
34/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat
Györe Pál abonyi díszpolgár emlékére állítandó szobor elkészítésére Pogány Gábor Benő
szobrászművész megbízásáról
Határidő: 2014. június 30.
40/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város víziközmű-vagyonának értékelésére cég megbízásához szükséges közbeszerzési eljárás
lefolytatására cég megbízása, ad-hoc bizottság felállításáról
Határidő: 2014. augusztus 31.
42/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat
Az Abony, Klapka György út 11/a. (2018/1 helyrajzi szám) alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó
pályázat kiírásáról
Határidő: 2014. augusztus 31.

---
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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
a zárt ülést bezárta.

K.m.f

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Kelemen Tibor
aljegyző
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