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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. április 24-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Parti Mihály alpolgármester, Dr. Egedy Zsolt,
Fekete Tibor, Murvainé Kovács Rita, Mészáros Lászlóné, Habony István képviselők
Képviselő-testület tagjai: 7 fő.
Napirend tárgyalása közben érkezett: Dr. Abonyi Viktor, Kovács László, Gulykáné Gál Erzsébet
képviselők
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Kelemen Tibor aljegyző, Kovács Teodóra, a Hatósági és
Szociális Ügyek Osztálya osztályvezetője, Jászberényi Ferenc, a Gazdasági Osztály osztályvezetője, Fiala
Károly, a Településfejlesztési Osztály osztályvezetője, Farkas Zsolt főépítész, Mádi Csaba Mikro-Voks
kezelő, Csajbók Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető, dr. Tömböl Klára Loretta titkársági ügyintéző
Meghívottként jelen volt: Gáspár Csaba, az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Ritecz
György, a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. ügyvezető igazgatója, Jánosi László, az Abonyi
Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója, Falusi Tibor tulajdonos

--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 Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait.
Előadó

Napirend:
Nyílt ülés:
1. Abony Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadási
rendeletének megalkotása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

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

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

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

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

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

Gáspár Csaba
ABOKOM Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója
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5. Az Abokom Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének
megismerése

Gáspár Csaba
ABOKOM Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója

6. A Városi Termálfürdő nagymedence burkolatának javítására
kivitelező cég megbízása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

7. Tájékoztató a 0159/1 Hrsz. alatti, rekultivált hulladéklerakó
területén, 1,5 MW-os naperőmű létesítésének alternatíváiról

Jánosi László
Abonyi Városfejlesztő Kft.
ügyvezető igazgatója

8. Abony Város 11/2013. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi
rendeletként jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatának és
szabályozási tervének módosításáról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

9. Abony Város 92/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi
határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervének
módosításáról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

10. Abony Város Településrendezési eszközei módosításának
előkészítésére a belterület 3671/6. hrsz. alatti földrészlet
gazdasági-kereskedelmi területté minősítése önkormányzati
tulajdonból elidegenítéséhez

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

11. Az Abony, Tószegi út 63. (4166 hrsz.) szám alatti ingatlan
helyi védettség megszüntetéséről

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

12. A közterületek filmforgatási célra történő használatba
adásáról szóló önkormányzati rendeletének megalkotása
(I. forduló)

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

13. A Belügyminisztérium által a közbiztonság növelését szolgáló
önkormányzati fejlesztések támogatására kiírt pályázaton
történő részvételre vonatkozó döntés meghozatala

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

14. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában
álló abonyi oktatási intézmények átszervezésének
véleményezéséről

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

15. Az Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezető igazgatói állására pályázat kiírása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

16. A nyári gyermekétkeztetés biztosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

17. A Két torony kötvény betétállomány maradvány értékének
felhasználására

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

18. Az úthálózat minőségének javítására irányuló döntések
meghozatala

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
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Zárt ülés:
1. Az Abony, Vak Bottyán út 13. szám alatti megüresedett
önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítással történő
bérbeadására beérkezett pályázati anyagok elbírálása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, a 4. napirendi pont gyakorlatilag az 5. napirendi pontba
integrálva került előterjesztésre, ezért javasolta a meghívóban szereplő „Tájékoztató az ABOKOM
Nonprofit Kft. helyzetéről a víziközmű szolgáltatás átadását követően” című 4. napirendi pont levételét.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont napirendről történő levételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi
pont levételét támogatta és az alábbi határozatot hozta:
87/2014.(IV.24.) 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 nyílt ülés napirendjéről leveszi.
--Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a meghívóban szereplő 8. és 9. napirendi pont fordított sorrendben
történő megtárgyalását.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 8. és 9. napirendi pont sorrendjének cseréjéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi
pontok sorrendjének módosítását egyhangúlag támogatta és az alábbi határozatot hozta:
88/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a napirendi pontok sorrendjének módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 46. § által biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város
Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007.
(VI.29.) számú rendelet 16. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat, a meghívóban szereplő „Abony Város
92/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervének
módosításáról” című napirendi pontot a Képviselő-testület a nyílt ülés 8. napirendi pontjaként, az „Abony
Város 11/2013. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi rendeletként jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatának
és szabályozási tervének módosítása” című napirendi pontot a nyílt ülés 9. napirendi pontjaként tárgyalja.
---
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított napirend elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet
egyhangúlag elfogadta.
Előadó

Napirend:
Nyílt ülés:
1. Abony Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadási
rendeletének megalkotása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

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

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

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

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

4. Az Abokom Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének
megismerése

Gáspár Csaba
ABOKOM Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója

5. A Városi Termálfürdő nagymedence burkolatának javítására
kivitelező cég megbízása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

6. Tájékoztató a 0159/1 Hrsz. alatti, rekultivált hulladéklerakó
területén, 1,5 MW-os naperőmű létesítésének alternatíváiról

Jánosi László
Abonyi Városfejlesztő Kft.
ügyvezető igazgatója
Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

7. Abony Város 92/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi
határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervének
módosításáról
8. Abony Város 11/2013. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi
rendeletként jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatának és
szabályozási tervének módosításáról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

9. Abony Város Településrendezési eszközei módosításának
előkészítésére a belterület 3671/6. hrsz. alatti földrészlet
gazdasági-kereskedelmi területté minősítése önkormányzati
tulajdonból elidegenítéséhez

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

10. Az Abony, Tószegi út 63. (4166 hrsz.) szám alatti ingatlan
helyi védettség megszüntetéséről

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

11. A közterületek filmforgatási célra történő használatba
adásáról szóló önkormányzati rendeletének megalkotása
(I. forduló)

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
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12. A Belügyminisztérium által a közbiztonság növelését szolgáló
önkormányzati fejlesztések támogatására kiírt pályázaton
történő részvételre vonatkozó döntés meghozatala

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

13. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában
álló abonyi oktatási intézmények átszervezésének
véleményezéséről

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

14. Az Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezető igazgatói állására pályázat kiírása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

15. A nyári gyermekétkeztetés biztosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

16. A Két torony kötvény betétállomány maradvány értékének
felhasználására

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

17. Az úthálózat minőségének javítására irányuló döntések
meghozatala

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

Zárt ülés:
18. Az Abony, Vak Bottyán út 13. szám alatti megüresedett
önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítással történő
bérbeadására beérkezett pályázati anyagok elbírálása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

Napirend előtti hozzászólások:
Dr. Egedy Zsolt: Megköszönte polgármester asszonynak a szóbeli kérdésére kapott írásbeli választ a
szennyvíztisztító telep bővítésével kapcsolatban. Sajnálatos módon nem teljesül az akkori anyag, utólagos
információgyűjtést követően megállapításként kell közölnie, hogy amikor kérdését feltette, a teremben ült
legalább egy olyan fő, aki tudott a problémáról, hétfőn került a birtokába az ismeretanyag, a csütörtöki
Képviselő-testületi ülésen nem volt tájékoztatás. Volt egy tervezési problémákra vonatkozó része az írásbeli
válasznak, amelyben az szerepelt, hogy egy adott összeg a megkötött szerződésben tartalékolva van, annak a
terhére bizonyos tervezési hiányosságokat el lehet végezni. Valójában az ismeretei szerint sokkal nagyobb a
probléma ahhoz képest, hogy az az összeg a tervezési kiigazításokat lefedje. Másrészről a kivitelezés végső
költsége vonatkozásában jelentős többlet növekményt prognosztizálnak egyes szakértő szereplői ennek a
projektnek. Vélhetőleg a polgármester asszonyt sem tájékoztatták teljes körűen a vélhető problémákról.
Ezzel szerette volna segíteni polgármester asszony munkáját és azt, hogy a projekt sikeres legyen.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, ő a műszaki ellenőrök szakvéleményére tud hagyatkozni, utána
fog járni a kérdés-feltevésnek.
---
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1./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadási
rendeletének megalkotása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, a könyvvizsgálók nem tudnak a mai napon jelen lenni, a
rendeletet alkotásra alkalmasnak találták, írásban az anyagukat megküldték. A rendelet-alkotáshoz mindenfeltétel adott.
Dr. Egedy Zsolt: A könyvvizsgálói észrevételből nem derül ki, hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzete
költségvetésének likviditási mutatója hogyan alakul, illetve a jövőre nézve hogyan alakulhat, milyen
mozgásteret tesz lehetővé. A Bizottsági ülésen erre vonatkozóan kért számadatokat osztályvezető úrtól, amit
a Képviselő-testületi ülés előtt meg is kapott. A számokból azt a következtetést lehet levonni, hogy
pénzbőségben dúskál az Önkormányzat, de ha a kötvény összege levételre kerül, ha figyelembe veszik, hogy
az egyházi kártalanítás majdnem teljes összege felhasználásra került, újólag felmerül a kétség a likviditási
helyzettel kapcsolatban. Hiányzik az anyagból az összefoglalás a 2013. évi pénzügyi folyamatokra
vonatkozóan. Kérdezte, hogy a zárszámadás tartalmazza-e a vélelmezett kintlévőségek összegét, nem kapott
egyértelmű választ, csak bizonyos utalások voltak erre vonatkozóan. Nem kapták meg a kintlévőségek és
annak behajthatóságáról szóló írásos anyagot.
Kelemen Tibor: Elmondta, a március havi Képviselő-testületi ülésen tett ígéretét a mai napon teljesítette, a
képviselők megkapták az összesítő anyagot, a 2008-2014. április 11-ig történt behajtási
kezdeményezésekről, végrehajtási eljárásokról.
Romhányiné dr. Balogh Edit: A rendelet a kiírásnak megfelelően készült el, azonban folyamatosan
likviditási problémái vannak az Önkormányzatnak. Az ez évi központosított finanszírozás, illetve a saját
adóbevételek a folyamatos működési kiadásokat nem fedezik. A zárszámadás tartalmazza azt a 140 millió Ft
fejlesztési tartalék átcsoportosítást is, amit a Képviselő-testület jóváhagyott, az felélésre került. Ismertette
zárszámadási rendelet bevételi és kiadási oldalán lévő összegeket, valamint a pénzmaradvány összegét.
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 rendelet-tervezet elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról és a 2013. évi pénzmaradvány
jóváhagyásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő–testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
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1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
3 542 332 e Ft bevétellel
3 528 963 e Ft kiadással
13 369 e Ft többlettel
jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1., 2. és a 4.
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet
szerint fogadja el.
2. §
A Képviselő-testület az Abony Város Önkormányzat 2013 évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(1) Abony Város Önkormányzat támogatásértékű bevételeit, az önkormányzat központi alrendszeréből
származó bevételeit, valamint az intézményi működési bevételeit, és közhatalmi bevételeit az 5., 6. és 7.
melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Abony Város Önkormányzat felhalmozási, felújítási, EU-s támogatással megvalósuló beruházások
kiadásait a 8., 9. és 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Abony Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 11. melléklet szerint hagyja
jóvá.
(4) Abony Város Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatások felhasználását a 12. melléklet szerint
hagyja jóvá.
(5) Abony Város Önkormányzat az ellátottak pénzbeli juttatásának kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja
jóvá.
(6) Abony Város Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő összegeket a 14. melléklet
szerint a hagyja jóvá.
3. §
(1) Abony Város Önkormányzat a 2013. évi hiteltörlesztési kimutatást, valamint a több éves kihatással járó
kötelezettségekről szóló kimutatást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Abony Város Önkormányzat a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évenkénti külön
bemutató mérlegét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő – testület a 2013. december 31-ei foglalkoztatottak állományi létszámát a 17. melléklet
szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő –testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
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(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 19.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A Képviselő-testület a 2013. december 31.-én fennálló adósság állomány alakulását, eszközök, bel- és
külföldi hitelezők szerinti bontását a 20. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
(7) Abony Város Önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonkimutatását a 21.
mellékletben foglaltak szerint 9 151 431 e Ft-ban állapítja meg.
(8) Abony Város Önkormányzat a 2013. december 31-i állapot szerinti mérlegét a 22. melléklet szerint
hagyja jóvá.
4. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési
kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2014. évi
előirányzatokon történő átvezetéséről kötelesek gondoskodni.
(3) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a
pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését
követő 15 napon belül írásban értesítse.
Záró rendelkezés
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő első munkanapon lép hatályba.
Dr. Balogh Pál
jegyző

Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

Kihirdetve: 2014. április 29.
Dr. Balogh Pál
jegyző
A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képez.
--2./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
víziközmű-üzemeltetés helyzetére
Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte Ritecz György ügyvezető igazgató urat a DAKÖV Kft. részéről,
illetve Gáspár Csaba ügyvezető igazgató urat az ABOKOM Nonprofit Kft. részéről. Elmondta, a víziközmű
üzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztéseket a Bizottságok megtárgyalták.
Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy a Bizottsági léseket tett észrevételek pontosításra kerültek-e? A Bizottsági
javaslatok kiosztásra kerültek, amely szerint készüljön kimutatás a talajterhelési díj megfizetésére nem
kötelezett ingatlanokról, az kerüljön átadásra az adócsoport részére. Sajnálattal vette tudomásul a
beszámolók alapján, hogy a 20 millió Ft + áfa éves bérleti díj összegből 15 millió Ft + áfa összegről az
elszámolás nem történt meg. A tájékoztató alapján az nem fejlesztésre fordítódott, hanem egy része
karbantartásra. Információt kért, mire lett elköltve a pénz.
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dr. Balogh Pál: A talajterhelési díjjal kapcsolatos információáramlás vonatkozásában a Képviselő-testületi
ülést megelőzően részletesen egyeztettek Ritecz úrral, megtalálták a megoldást amely kezeli a problémát
egyértelműen.
Ritecz György: Elmondta, olyan formában szolgáltatnak adatot a Polgármesteri –Hivatal részére, ahogyan
azt a Bizottsági ülésen kérték. Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsági ülést követően megkérte kollégáját,
készítse el a kért elszámolást. Az elszámolás alapján korrigálni kívánta Gáspár Csaba ügyvezető igazgató úr
azon állítását, amely szerint felújításra fordították a pénzt. Azt egyértelműen a viziközművek fenntartására,
rekonstrukciójára fordították, ezt a nála lévő számlák igazolják.
Fekete Tibor: Kérdezte, hogy az ABOKOM Nonprofit Kft. túlélte volna-e, ha a 15 millió Ft-ot be kell
fizetni, átutalni a városnak? Arra kérte a DAKÖV Kft-t, illetve az ABOKOM Nonprofit Kft-t, hogy a
jövőben a tájékoztatást tegyék meg időben.
Habony István: Fel kell mérni azoknak a lakásoknak a számát, akik ráköthetnének, de eddig nem kötöttek
rá a csatornahálózatra. Sándor Miklós ügyvezető úr idejében az akkori Képviselő-testület azt a tájékoztatást
kapta, hogy jogszabálynak megfelelően mindazok, akiknél elmegy a csatorna, vízbekötésük van, jogszabály
alapján jegyzői intézkedéssel kötelesek rákötni a csatornahálózatra. A lakosság érdeke, hogy minél többen
rákössenek a szennyvízhálózatra. Legkésőbb december 31-ig kapjon érdemi tájékoztatást a Képviselőtestület a bekötések számáról, illetve a be nem kötések számáról.
Ritecz György: 2013. július 1-ig kötelező volt a rákötés. Azt, aki a hálózatra nem köt rá, a Járási Hivatal
elnöke kötelezi rá. A törvény annyiban hiányos, hogy nem adta meg a Járási Hivatal elnökének a gyakorlati
megvalósításra az útmutatást, tehát nincs erre vonatkozó kományrendelet, szankció sem. A jegyzőtől
elvették a hatáskört, a Járási hivatalnak kell köteleznie azokat a alakosokat, akik még nem kötöttek rá a
hálózatra.
Gáspár Csaba: 95%-ban rá van kötve Abony lakossága, pontos adatot holnap tud mondani. Ezt az adatot
kérésre a Járási Hivatalnak is közölték.
Dr. Egedy Zsolt: Az elmúlt héten többen jelezték, hogy újólag kaptak fizetési kötelezettségről értesítést
azok is, akiknek esélyük sincsen a rákötésre, és ezt az elmúlt évben is jelezték. Kérte az egyeztetést a két
érintett szereplő között.
Romhányiné dr. Balogh Edit:
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft., mint
szolgáltató készítsen részletes kimutatást tájékoztatásul a Képviselő-testület részére 2014. augusztus 31-ig
arra vonatkozóan, hogy hány olyan ingatlan van a városban, ahol a tulajdonosok a szennyvízcsatorna
hálózatra való rákötési kötelezettségüknek nem tettek eleget, és ezek közül hány esetben került átadásra az
ügy a kötelezés kibocsátására jogosult Ceglédi Járási Hivatal részére.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a kiegészített határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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89/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. víziközmű-üzemeltetés helyzetéről szóló tájékoztatóról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az alábbi
határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
víziközmű-üzemeltetés helyzetéről szóló tájékoztatót megismerte.
2. A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft., mint szolgáltató készítsen részletes kimutatást a
Képviselő-testület részére 2014. augusztus 31-ig arra vonatkozóan, hogy hány olyan ingatlan van a
városban, ahol a tulajdonosok a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötési kötelezettségüknek nem
tettek eleget, és ezek közül hány esetben került átadásra az ügy a kötelezés kibocsátására jogosult
Ceglédi Járási Hivatal részére.
3. A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft, mint szolgáltató állítson ki igazolást az azt kérelmező
lakos részére arra vonatkozóan, hogy jogszabály alapján mentesül vagy nem mentesül a talajterhelési
bírság alól.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Abokom Nonprofit Kft.
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft
--3./ Napirendi pont tárgya: A víziközmű üzemeltetési tevékenység DAKÖV Dabas és
Környéke Vízügyi Kft. általi közvetlen ellátása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, egy új határozati
javaslat került kiosztásra, mivel a korábbi nem tartalmazta, hogy az átadott vagyon ellenértéke, amely az
ABOKOM Nonprofit Kft-hez be fog folyni és az Önkormányzatnak kell a DAKÖV Kft. részére befizetni,
miből kerül kiegyenlítésre. Kiegészül továbbá azzal, hogy Gáspár Csaba javadalmazását a DAKÖV Kft.
biztosítja. Elmondta, a határozati javaslat többi pontja változatlanul maradt.
Dr. Egedy Zsolt: Ismertette a Képviselő-testülettel a Bizottsági ülésen a határozati javaslat 2. pontjával
kapcsolatban felmerült aggályát. A határozati javaslatban 39 fő van megjelölve, az előterjesztés
mellékleteként 36 fő kerül nevesítésre. Javasolta, hogy a határozati javaslat mellékletét is képezze az
előterjesztés melléklete, amelyben nevesítve vannak a DAKÖV Kft. által átvenni kívánt munkavállalók.
Nem ért egyet azzal, hogy az csak egy keretszám, mert a mai napon meghozott döntés alapján az ABOKOM
Nonprofit Kft-nél lévő hatályos munkaszerződésekben egyértelműen rögzítve kell, hogy legyen, kik
dolgoznak a vízcsatorna hálózatban és milyen egységben. Kérdezte, miért nincs a határozati javaslat mögött
a névsor? A határozati javaslat 3. pontjával kapcsolatban javasolta az A pont és B pont összevonását, mivel
nem ellentéte egyik a másiknak. Kérdezte, hogy mi marad az ABOKOM-nál? Alacsonynak tartja a
megállapított értékbecslési összeget. A leltárkészlet az április 14-i leltárérték alapján került meghatározásra,
május 31-én ez a szám más lenne. Kérdezte, jogilag hogyan kell kezelni ezt a törzsbetét esetében?
Farkas Zsolt főépítész megérkezett az ülésterembe.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Módosításként javasolta, hogy a határozat 1. számú mellékleteként kerüljön
a határozat mögé a munkavállalókat nevesítetten felsorolt lista, amely az előterjesztés mellékletét képezi.
dr. Balogh Pál: Ha a Képviselő-testület nevezetesen személyre szóló döntéseket hoz, azzal az ügyvezető
munkáltatói jogkörét vonná el. Munkáltatói jogutódlás történik, a dolgozók esetében a
munkaszerződésükben a munkáltató személye változik. A korábbi jogviszony folyamatosnak tekintendő,
nem változik, ha átkerül a vagyon, a feladat, megy a dolgozó is. ez a dolgozó védelmét is szolgálja. A névsor
elfogadása a határozat mellékleteként nem lenne szerencsés, elvonná az ügyvezető munkáltatói jogkörét,
ezzel a Képviselő-testület túlterjeszkedne hatáskörén. Javasolta az eredeti határozati javaslat elfogadását.
Habony István: Kérdezte, az átvenni kívánt emberek mennyire érezhetik magukat biztonságban? A Pénzügyi
Bizottságon is elhangzott, hogy a fizetési morálra is nagyon oda kell figyelni. A dolgozók átvételével az év
hátra lévő 7 hónapjában az átvettek bértömegével is megkönnyebbül az ABOKOM helyzete.
Habony István: A 39 fő nem a Képviselő-testületre tartozik, Gáspár Csaba ügyvezető igazgatói státuszát,
bérezését és feladatait kell tisztázni.
Fekete Tibor: Annak idején a lehető legjobb döntést hozták meg azzal, hogy a víziközmű szolgáltatás
átadásra került, reméli, hogy a jövőben is korrekt, higgadt hangvételű együttműködés lehet Abony városa és
a DAKÖV Kft. között.
Ritecz György: Hasznosnak találta, hogy minden Bizottság megtárgyalta az anyagot. Az ügyvédek felhívták
a figyelmét, hogy a törzsbetét összegének oszthatónak kell lennie 10.000-rel, ezért kérte annak kerekítését
12.050.000 Ft-ra, amihez hozzáadódik a 100.000 Ft. Az eszközök, járművek értéke nem változik,
negyedéven belül nem történik amortizáció, értékcsökkenési leírás. Az ázsió összegét javasolta visszahozni
a Képviselő-testület elé. Gáspár úr rosszul értelmezte, hogy nem kaphat két helyről fizetést, ilyen jogszabály
nincs. a javadalmazását egy hármas szerződéssel meg tudnák oldani, amelyben rögzítésre kerülne, hogy ez
az állapot meddig áll fenn. Gáspár Csaba képviselheti teljes joggal a DAKÖV Kft-t.
dr. Balogh Pál: A 2009.évi XXII. tv. úgy rendelkezik, hogy nem korlátozható, hogy egy természetes
személy hány gazdasági társaságban vállalhat vezetői tisztséget, de azt rögzíti, hogy csak egyik után kaphat
javadalmazást. Ügyvéd úrnak az volt az álláspontja, hogy ebben az esetben Gáspár úr vezető
tisztségviselőnek minősül, ilyen módon nem kaphat mindkét helyről javadalmazást. Egyetért Dr. Egedy
Zsolt javaslatával és azzal, hogy ezt a kérdést a Képviselő-testület a következő ülésén részletesebben
megvizsgálja.
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
pontonként.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslat 1. pontját elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjáról azzal a kiegészítéssel,
hogy a határozat mellékletét képezze a jelenleg a víz- és csatorna szolgáltatásban dolgozók névsorát,
akiknek az átadását támogatja a Képviselő-testület.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslat 2. pontját elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 3-4. pontjáról azzal a
változtatással, hogy azt összevonják, a két pont közé egy és kötőszó kerül.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslat 3. pontját elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 4. pontjáról azzal a változtatással,
hogy az összeg 12.050.000 Ft-ra módosul, a törzsbetét pedig 12.150.000 Ft-ra.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslat 4. pontját elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 5. pontjáról, amelyben 5.850.000
Ft kerüljön megjelölésre ázsióként.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslat 5. pontját elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 6. pontjáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslat 6. pontját elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 7. pontjáról azzal a módosítással,
hogy a mellékletek száma 2. és 3. számú mellékletre módosul.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslat 7. pontját elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 8. pontjáról, amelyben 17.900.000
Ft összeg szerepeljen.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslat 8. pontját elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 9. pontjáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslat 9. pontját elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 10. pontjáról, azzal a módosítással,
hogy a melléklet száma 4.-re változik.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslat 10. pontját elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozat elfogadásáról egyben.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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90/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a Víziközmű szolgáltatás jövőbeni ellátásáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm.
rendelet rendelkezéseire is az alábbi határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Abony városában a víziközmű szolgáltatást 2014. június 1.
napjától kezdődően a DAKÖV Kft. közvetlenül – alvállalkozó igénybevétele nélkül –lássa el, és a
DAKÖV Kft. és az Abokom Nonprofit Kft. közötti alvállalkozói szerződés, a hivatkozott időponttal
megszüntetésre kerüljön.
2.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Abokom Nonprofit Kft. személyi állományából a
víziközmű szolgáltatást végző személyi állomány – 39 fő – munkáltatói jogutódlással a DAKÖV Kft.
állományába kerüljön. Az érintett személyi állomány 2014. április 24-i összetételére vonatkozó, jelen
határozat 1. számú mellékletében rögzített tájékoztatást a Képviselő-testület tudomásul veszi.
3.) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Gáspár Csaba az Abokom Nonprofit Kft. ügyvezetője az
1. pontban megjelölt időponttó párhuzamosan ellássa a DAKÖV Kft. Abonyi Üzemigazgatóságának
Igazgatói feladatait, azzal, hogy javadalmazását a DAKÖV Kft. biztosítja, és készüljön előterjesztés
az Abokom Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak jövőbeni ellátására vonatkozóan.
4.) A Képviselő-testület a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Korlátolt Felelősségű Társaságban
(2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) lévő, jelenleg 100.000.-Ft (egyszázezer forint) összegű pénzbeli
törzsbetétjét felemeli 12.050.000. Ft-tal, azaz tizenkettőmillió-ötvenezer forinttal, amely által az
önkormányzat társasági törzsbetétje összesen 12.150.000.- Ft., azaz tizenkettőmillió-százötvenezer
forint pénzbeli betét lesz.
5.) A Képviselő-testület a törzstőke emeléssel egyidejűleg az Önkormányzat 5.850.000- Ft., azaz
ötmillió-nyolcszázezer forint összegű vagyoni betétet bocsát a Szolgáltató rendelkezésére ázsióként,
azaz közvetlenül a társaság felhalmozott vagyonába, amely a tag törzsbetétjét nem növeli, azonban a
Szolgáltató gazdasági társaság könyveiben elkülönítetten kerül kimutatásra és nyilvántartásra, mint a
tag külön vagyona/betétje.
6.) A 4)-5) pontokban rögzített kötelezettségvállalás fedezetét a Képviselő-testület a Két torony kötvény
2013. évi CCXXX. számú törvény 67. (1) – (2) bekezdése alapján történt adósságkonszolidációt
követően megmaradt betétállomány terhére biztosítja.
7.) A DAKÖV Kft. 4)-5) pontok alapján rendelkezésre bocsátott forrásokat kizárólag az Abokom
Nonprofit Kft. tulajdonában álló, a jelen határozat 2-3 mellékleteiben rögzített rendszerfüggetlen
eszközök és biztonsági készlet megvásárlására jogosult felhasználni.
8.) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Abokom Nonprofit Kft. a 6. pontban megjelölt
rendszerfüggetlen eszközöket és biztonsági készletet nettó 17.900.000 Ft. azaz tizenhétmilliókilencszázezer forintos vételáron értékesítse a DAKÖV Kft. részére. A befolyó vételár
felhasználásáról a Képviselő-testület később rendelkezik.
9.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a DAKÖV Kft-vel az
Abokom Nonprofit Kft. víziközmű üzletága által használt Abony Vasút u. 15. szám alatti
irodahelyiségek DAKÖV Kft. általi bérbevételére vonatkozóan, és a megállapodás-tervezetet
terjessze jóváhagyásra a az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről,
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valamint elidegenítésükről szóló 14/2007. (IV.12) sz. rendelet 2. § (2) bekezdése által kijelölt
döntéshozó elé.
10.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Abony Város Önkormányzata és a Daköv
Kft. közötti víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződést módosító – jelen határozat 4. sz. mellékletét
képező – okirat önkormányzat képviseletében történő aláírására, továbbá törzstőke emeléshez
szükséges egyéb intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Gazdasági Osztály
Településfejlesztési Osztály
Abokom Nonprofit Kft.
DAKÖV Kft.
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Parti Mihály alpolgármester
3. Dr. Balogh Pál jegyző
4. Kelemen Tibor aljegyző
5. Osztályvezetők
6. Abokom Nonprofit Kft.
7. DAKÖV Kft.
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
--4./ Napirendi pont tárgya: Az Abokom Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének
megismerése
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte Gáspár Csabától, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Gáspár Csaba: Nem kívánta az előterjesztést kiegészíteni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Folyamatban van két
hulladékgyűjtő járat pályáztatása, a pályázat befogadásra került, döntés azonban még nem született.
Gáspár Csaba: Az ABOKOM Nonprofit Kft. is pályázott, a pályázat tökéletes volt, azonban sajnos nem
nyert.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy a 17.900.000 Ft, ami befolyik majd az ABOKOM-hoz, a 25
millió Ft pótlását szolgálhatja, vagy dönthet úgy a Képviselő-testület, hogy azt más eszköz beszerzésére,
feladatellátásra fordítsa.
Dr. Egedy Zsolt: Javasolta, a Képviselő-testület döntsön csak arról, hogy az üzleti tervet megismerte, a
zárszámadás megismerése nélkül nem lehet az üzleti terv elfogadásáról dönteni. Nem fogja azt megszavazni.
Habony István: Javasolta a napirendi pont napirendről történő levételét, ha Dr. Egedy Zsolt nem szavaz, 6
fővel nem lesznek határozatképesek.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem kell a döntéshez minősített többség, nem ez a probléma. Ténylegesen
mindig május végén van a gazdasági társaságok éves beszámolója, az előző évi mérleg elfogadása. Egyetért
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azzal, hogy az üzleti tervet a Képviselő-testületnek tudomásul kell vennie, majd az éves beszámoló
ismeretében kell döntenie. Azt azonban tudnia kell a Képviselő-testületnek, hogy nagy baj van.
Habony István: Alapvetően az üzleti tervet korrektnek találta. Az intézményfenntartást az ABOKOM a
tárgyi évre vonatkozóan maradéktalanul teljesítette.
A Pénzügyi Bizottságon javasolta, hogy az üzleti tervet ne csak megismerjék, hanem fogadják is el.
Gulykáné Gál Erzsébet megérkezett az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 8
fő.
Dr. Egedy Zsolt: Nem tud támogatni olyan javaslatot, hogy útépítésre, útfenntartásra az Önkormányzat
részéről az ABOKOM felé átutalt összegből kerüljön finanszírozásra részben a hulladék kezelésnek a
kompenzációja. A jogszabályok nem teszik lehetővé a keresztfinanszírozást.
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, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
91/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
az Abokom Nonprofit Kft. 2014. üzleti tervének megismeréséről
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az alábbi
határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abokom Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét
megismerte.
2. A Képviselő-testület az Abokom Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási üzletága 2014. évi várható
veszteségének kompenzációjára a 2014. I. félévre vonatkozóan a 2014. május havi munkaterv
szerinti ülésen dönt.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Abokom Nonprofit Kft.
--Kovács László megérkezett az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 9 fő.
5./ Napirendi pont tárgya: A Városi Termálfürdő nagymedence burkolatának javítására
kivitelező cég megbízása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Ismertette a beérkezett
árajánlatokat. Felkérte Fiala Károly osztályvezető urat a felmerülő kérdések megválaszolására. Elmondta,
kiosztásra került a Tolnátó ajánlata arra az esetre, ha teljes egészében lebontja és újraburkolja a medencét.
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Elmondta, mind a két cég vállalja az 5 éves teljes körű garanciát a teljes körű felújítást követően. A
Képviselő-testületnek arról kell döntenie, hogy belevág-e a teljes körű felújításba, ami alapozást is jelent,
vagy csak a részlegeset vállalja alacsonyabb összegért.
Habony István: A Tolnátó képviselőjével beszélt a strand felújításról. Egyenként végigkopogtatták a
csempéket, annak ismeretében adták az árajánlatot. A Pénzügyi Bizottsági ülésen hezitáltak, hogy teljes
generál vagy részbeni felújítás történjen, a teljes generál során sincs biztosíték, hogy az alépítmény nem
okoz problémát. Felhívta a figyelmet, hogy a medencék tisztításának technikája nem megfelelő.
Fekete Tibor elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 8 fő.
Gáspár Csaba: Elmondta, ő is beszélt a kivitelezővel, az állapotfelmérés során két nagy építőipari
vállalkozó is jelen volt, magukkal hozták azokat a szakembereket, akik a különböző csemperagasztók
forgalmazói, sok helyen látszódott akkor, hogy sok helyen ki van jőve a csempék közül a fuga. A téli leállást
követően sterimobbal tisztították meg a csempe felületét. Nem volt olyan nagy mértékű a fuga kiverődése a
víz hatására. A kivitelező megkérte, sem a kötés alatt, sem azt követően ne használjanak a tisztítás során
magas nyomású vízsugarat. Ezt tudomásul vették, kiadta az erre vonatkozó utasítást. Elmondta továbbá,
hogy a strandon két kút található, egy termálkút, ami jelenleg is üzemel, valamint egy hideg vizes kút, amely
tisztítása szükséges, mert nagyon homokol.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a Tolnátó Építőipari Szövetkezetet megbízását 2.610.488,- Ft
vállalási díjért a lepotyogott csempék helyreállítására.
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, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
92/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a Városi Termálfürdő nagymedence burkolatának javítására kivitelező cég megbízásáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország a helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, Abony Város vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás egyes
szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) sz. rendelet 10.§ (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a Városi Termálfürdő nagymedence burkolatjavítási munkáinak ellátásával a
Tolnátó Építőipari Szövetkezetet (2740 Abony, Bocskai út 7.) bízza meg 2014. április 25.-től 2014.
június 12.-ig 2.610.488,- Ft vállalási díjért, melynek fedezete a Két torony kötvény 2013. évi CCXXX.
számú törvény 67.§ (1) – (2) bekezdése alapján történt adósságkonszolidációt követően megmaradt
betétállomány.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a határozat
mellékletét képező vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
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Értesül:

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen János Tibor aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Abokom Nonprofit Kft.

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
--Szünet
--A szünetet követően a tárgyalóteremben jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 8 fő.
6./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a 0159/1 Hrsz. alatti, rekultivált hulladéklerakó
területén, 1,5 MW-os naperőmű létesítésének alternatíváiról
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, a Bizottságok
részletesen megtárgyalták a napirendi pontot. Ismertette a Bizottságok javaslatait.
Kovács László elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 7 fő.
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 B variációval
történő elfogadásáról
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 6 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
93/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a 0159/1 Hrsz. alatti, rekultivált hulladéklerakó területén, 1,5 MW-os naperőmű létesítésének
alternatíváiról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §- ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 0159/1 Hrsz. alatti, rekultivált hulladéklerakó
területén, 1,5 MW-os naperőmű létesítésének alternatíváiról szóló, az Abonyi Városfejlesztő Kft.
által készített tájékoztatót megismerte.
2. A Képviselő-testület a rekultivált hulladéklerakó területén – a várható pályázati lehetőségekre
tekintettel – egy, legfeljebb 499 KW teljesítményű naperőmű önkormányzati megvalósításával ért
egyet.
3. A Képviselő-testület egyetért továbbá azzal, hogy a hivatkozott ingatlanon további egy 1 MW-os
naperőmű megvalósítása történjen meg, külső projektcég által.
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4. A Képviselő-testület felkéri az Abonyi Városfejlesztő Kft-t, hogy az előkészítő munkát a fenti
szempontok figyelembevételével folytassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánosi László, az Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezetője
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
Abonyi Városfejlesztő Kft.
--7./ Napirendi pont tárgya: Abony Város 92/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi
határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervének
módosításáról
Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte Farkas Zsolt Főépítész urat. Röviden ismertette az előterjesztés
tartalmát. Elmondta, főépítész úr a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően a gyorsított eljárást
végigfuttatta, azt támogatták, a képviselő-testületnek már csak jóvá kell hagynia a településszerkezeti terv
módosítását.
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 elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
94/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város 92/2013. (IV. 25.) sz. Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti
tervének módosításáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított jogkörében
eljárva, figyelembe véve a többször módosított az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6. § (1) bekezdésében a településfejlesztési és
településrendezési feladatairól szóló kötelezettségeit és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet), továbbá a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési
Követelmények 2. § (1) bekezdésében foglaltak előírásait, az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város településszerkezeti tervéről szóló 92/2013.
(IV. 25.) sz. képviselő-testületi határozata (továbbiakban: Településszerkezeti terv) 1. sz.
mellékletének TSZ-2. tervlapja helyébe jelen határozat 1. számú melléklete szerinti TSZ-2/m1 jelű
tervlap lép.
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2. A településszerkezeti terv 4. pontja a „Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek” besorolása
című fejezet a változó besorolású (kategóriájukon belül átminősülő) területek megnevezés kiegészül
az alábbival: falusias lakóterületből, ipari gazdasági terület.
3. Településszerkezeti Terv 2. számú mellékletének 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A 92/2013 (IV.25.) Kt. határozat 2. számú mellékleteként elfogadott Településszerkezeti terv leírása e
határozat elfogadásától kezdve az alábbi kiegészítésekkel érvényes:
(4) Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek besorolása című fejezet
alábbiakkal:
Változó besorolású (kategóriájukon belől átminősülő) területek:
-

falusias lakóterületből, ipari gazdasági terület
(5) Változó területfelhasználás területkimutatása című fejezet kiegészül az alábbiakkal:
Terület (m2 / ha)

Változó területfelhasználás

Változó besorolású (beépítésre nem szánt területekből beépítésre szánt területek)
területek
Általános mezőgazdasági szántó területből –
ipari, gazdasági terület

~ 705 400m2 (70,54 ha)

Általános mezőgazdasági szántó területből –
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület

~374 600 m2 (37,5 ha)

Általános mezőgazdasági gyep területből –
különleges, szennyvíztisztító terület
Általános mezőgazdasági szántó területből –
különleges állattartó terület
Általános mezőgazdasági szántó területből –
falusias lakóterület
Összesen:

~ 70 700m2 (7,07ha)
~88 600 m2 (8,86ha)
~92 500 m2 (9,25ha)
~ 1 331 800 m2 (133,22ha)

Változó besorolású (kategóriájukon belőli átminősülő) területek
~ 30 300m2 (3,03ha)

Falusias lakóterületből – Kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági terület
Kisvárosias lakóterületből – Kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági terület
Védelmi erdőterületből – Különleges
(vadaspark) terület
Védelmi erdőterületből – Közúti közlekedési
területből
Falusias lakóterületből - különleges sport és
pihenőpark
Különleges szemétlerakó – Védelmi
erdőterület
Általános mezőgazdasági területből –
Gazdasági erdőterület

~ 1 880m2 (0,19ha)
~62 500 m2 (6,25ha)
~ 6 700m2 (0,67 ha)
~ 15 800m2 (1,58 ha)
~ 71 700m2 (7,17ha)
~ 10 030 000m2 (1003ha)
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kiegészül az

Falusias lakóterületből – ipari gazdasági
terület

~ 2 272 m2 (0,23 ha)

Összesen:

~ 10 221 152m2 (1022,11 ha)

Változó besorolású (beépítésre szánt területből, beépítésre nem szánt terület) területek
~ 2 700m2 (0,27 ha)

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
területből– Vízgazdálkodási terület
Különleges állattartó területből– Védelmi
erdőterület
Összesen:

~ 26 100m2 (2,61 ha)

Mindösszesen:

~11 579 052 m2 (1157,90ha)

~ 23 400m2 (2,34ha)

Beépítésre nem szánt területből beépítésre kerül 133,22ha.
Kategóriáján belül 1022,11 ha -nak változik a területfelhasználása.
Mezőgazdasági területek közül 1136,22 ha -nak változik a területfelhasználása.
Gazdasági területek kapcsán 111,49 ha –nyi kerül kialakításra.
4. a jelen határozat 1-2 pontja a Hész módosításáról rendelkező ….. sz. rendelet hatálybalépésével
egyidejűleg lép hatályaba.
5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárás folytatásához felkéri a Polgármestert,
hogy a jóváhagyott településrendezési eszközt és az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvet – a Rendelet
43. § (2) bekezdése szerinti – 15 napon belül irattári elhelyezésre az állami főépítésznek és az
eljárásban részvevő összes államigazgatási szervnek küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős:

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester

A végrehajtásban közreműködik:
Farkas Zsolt főépítész
Titkárság
Értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Titkárság
Farkas Zsolt főépítész
Településfejlesztési Osztály
Pintér és Társa Kft.
Kiszelovics Ildikó településtervező egyéni vállalkozó
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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8./ Napirendi pont tárgya: Abony Város 11/2013. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi
rendeletként jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatának és
szabályozási tervének módosításáról
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testületet az előző napirendhez kapcsolódóan a HÉSZ
módosításának elfogadására.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosító rendelet-tervezet
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
módosító rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
14/ 2014. (V.06.) Önkormányzati rendelete
A Helyi Építési Szabályzatról szóló 11/2013 (IV.29.) számú Önkormányzati rendelet módosításáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. Törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontja valamint, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 314/2012. (XI. 8.) a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési jogintézményekről szóló Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 29. § a) alapján a
partnerségi egyeztetésben meghatározottak szerint, továbbá a R. 9. mellékletében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró:
Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépítésze, Budapest
Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Szolnok
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Budapest
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Budapest
Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály, Budapest
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szolnok
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal, Érdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala, Örökségvédelmi Hatósági Osztály, 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
ABOKOM Kft. (víz- és szennyvíz szolgáltató), Abony
TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. Szolnok
E-On Tiszántúli Áramhálózati Zrt., Szolnoki Régióközpont, Szolnok
Magyar Telekom Nyrt., Hálózat Fejlesztési Igazgatóság, Budapest
Pest Megyei Főépítész, Budapest
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Nemzeti Környezetügyi Intézet, Budapest
Országos Vízügyi Főigazgatóság, Budapest
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Budapest
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, Budapest
véleményének kikérésével a 11/2013. (IV. 29.) számú Önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:

1. §
A Helyi Építési Szabályzatról szóló 11/2013. (IV.29.) számú rendelet 2. számú melléklete jelen
rendelet 2. számú mellékletét képező SZ-2/m1 jelű szabályozási tervlap módosításával a rendelet 2.
számú melléklete helyébe lép.
2. §
A Rendelet 13.§ (3) bekezdés h.) pontja az alábbiakkal egészül ki:
„Az SZ-2/m1 szabályozási terven jelölt csatlakozó telekhatárok mentén fásított védőterületet kell
kialakítani a csatlakozó terület-felhasználások védelme érdekében.”
3. §
Záró rendelkezések
(1)

Jelen rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2)

Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indított engedélyezési eljárásoknál
kell alkalmazni.

Kelt: Abony, 2014. április 24.

__________________________
Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

___________________________
Dr. Balogh Pál
Jegyző

Kihirdetve: Abony, 2014. május 6.
Dr. Balogh Pál
Jegyző
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A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
--9./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Településrendezési eszközei módosításának
előkészítésére a belterület 3671/6. hrsz. alatti földrészlet
gazdasági-kereskedelmi
területté
minősítése
önkormányzati tulajdonból elidegenítéséhez
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, 890.000 Ft + Áfáért Kiszelovics Ildikó vállalja, hogy ezt a területet a településrendezési tervben módosítja.
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:
95/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési eszközei módosításának előkészítésére a belterület 3671/6. hrsz. alatti
földrészlet gazdasági-kereskedelmi területté minősítése önkormányzati tulajdonból elidegenítéséhez
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított jogkörében
eljárva, figyelembe véve a többször módosított az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6. § (1) bekezdésében a településfejlesztési és
településrendezési feladatairól szóló kötelezettségeit és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. § (1)
bekezdés b.) pontjában foglaltak előírásait, az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Z-61/2014. (III. 28.) sz. határozata alapján – az
előkészítési folyamat első lépéseként – a tárgyi ingatlan Gksz – gazdasági-kereskedelmi területté
minősítéséhez a szükséges településrendezési eszközök módosítását – teljes eljárásban – elindítja.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban elidegenítésre kijelölt földrészlet teljes
területére vonatkozó településrendezési terv módosításra adott tervezői ajánlatok alapján a
Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. köt tervezési szerződést a településtervezési munkára.
A tervezési díj a 2014 évre elfogadott költségvetés 'Szellemi termék vásárlása' során rendelkezésre
áll.
Abony Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a településrendezési tervezési
szerződést kössön a kiválasztott településtervezővel.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja, hogy a tervezett gazdasági-kereskedelmi
övezetté minősülő terület elidegenítéséhez kiírásra kerülő nyilvános pályázati kiírásban a pályázóktól
a tervezett építési beruházás alátámasztását kéri a Rendelet 15. § (1) bekezdésben előírt telepítési
tanulmányterv benyújtásával.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
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A végrehajtásban közreműködik:
Farkas Zsolt főépítész
Jegyzői Titkárság
Településfejlesztési Osztály
Értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Jegyzői Titkárság
Farkas Zsolt főépítész
Településfejlesztési Osztály
Mészáros István
--Dr. Egedy Zsolt visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 9 fő.
10./ Napirendi pont tárgya: Az Abony, Tószegi út 63. (4166 hrsz.) szám alatti ingatlan
helyi védettség megszüntetéséről
Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a tulajdonost. 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:
96/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
az Abony, Tószegi út 63. (4166 hrsz.) szám alatti ingatlan helyi védettség megszűntetésére
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a
többször módosított az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Étv.) 57. §-át, illetve az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) sz. kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK), valamint az építészeti örökség helyi
védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII.13.) FVM rendeletet és az Abony Város
Önkormányzat Képviselő-testületének az épített környezet helyi védelméről szóló 12/2007. (IV. 02.) számú
önkormányzati rendeletet, az alábbi határozatot hozta:
1.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony, Tószegi út 63. (4166 hrsz.) szám
alatti ingatlan helyi egyedi védelmének megszűntetésével egyetért.
2.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a hivatalt, hogy az épített környezet helyi
védelméről szóló 12/2007. (IV. 02.) számú önkormányzati rendeletet módosítását készítse elő, s
azt a Képviselő-testülete következő rendes ülésére terjessze be.
Határidő:
Felelős:

2014. június 30.
dr. Balogh Pál jegyző
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A végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési osztály
Főépítész
Értesülnek: Romhányiné dr. Balogh Edit
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Farkas Zsolt főépítész
Valamennyi osztályvezető
--11./ Napirendi pont tárgya: A közterületek filmforgatási célra történő használatba
adásáról szóló önkormányzati rendeletének megalkotása
(I. forduló)
Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte dr. Balogh Pál jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
dr. Balogh Pál: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, az Önkormányzatnak immár bő
féléve jogalkotási kötelezettsége van erre a szabályozási területre vonatkozóan. A korábbi gyakorlatnak
megfelelően első fordulóban tárják a Képviselő-testület elé a rendelet-tervezetet, hogy a második fordulóba
a vitában kialakuló vélemények beépítésre kerülhessenek.
Romhányiné dr. Balogh Edit:
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület
véleményezéséről.

tagjait,

hogy szavazzanak

az

előterjesztés

és

a

rendelet-tervezet

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
rendelet-tervezetet egyhangúlag támogatta és az alábbi határozatot hozta
97/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a közterületek filmforgatási célra történő használatba adásáról szóló önkormányzati rendeletének
megalkotásáról (I. forduló)
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város Önkormányzatának a
képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú
rendeletében foglaltakat, az alábbi határozatot hozta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek filmforgatási célra történő
használatba adásáról szóló helyi rendelet-tervezetet (1. forduló) megismerte, ahhoz módosítást nem
fogalmazott meg.
Értesül:

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
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--12./ Napirendi pont tárgya: A Belügyminisztérium által a közbiztonság növelését
szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására kiírt
pályázaton történő részvételre vonatkozó döntés
meghozatala
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, lenne elképzelése, hova lehetne még kamerákat kitenni, de az idő rövidsége
miatt nem javasol újabb helyet. Kérte osztályvezető úr járjon utána
Fiala Károly: A pályázat beadásához szükséges volt egy árajánlatra, árkalkulációra, a pályázat beadásra
került. Ha megítélnek egy összeget, közbeszerzési eljárás keretében több árajánlatot kell bekérniük. Feltették
a kérdéseket a miértekre, mi indokol mit, milyen műszaki paramétereket kell figyelembe venniük és az
mekkora összegeket képvisel, illetve árajánlatokat kértek be más profilú cégtől, összevetés céljából, azonban
az a mai napig még nem érkezett meg.
Habony István: Elmondta, a Pénzügyi bizottsági ülésen nagy vita volt az előterjesztésről. Kérdezte, hogy a
kamerák felszerelése óta azok milyen jó célt szolgáltak? Úgy érzi, annak idején nem volt megfelelő a
tájékoztatás, a Képviselő-testület be lett csapva. Véleménye szerint a kameráknak maximum visszatartó
ereje van. Elmondta, nem támogatja a kamerák telepítését, nem ért egyet az eljárással, nem tartja korrektnek
a tájékoztatást.
Mészáros Lászlóné: Elmondta, nagy mértékben egyetért Habony képviselő úrral. Véleménye szerint lenne a
kameráknak értelme, ha a felvételeket folyamatosan figyelnék. Elmondta, több rendőri intézkedést
kezdeményezett ő maga is. Legalább négy ember szükséges a folyamatos megfigyeléshez, máskülönben
nincs értelme.
Parti Mihály: Véleménye szerint a semmitől sokkal jobb, a lehetőséggel élni kell.
Gulykáné Gál Erzsébet: Véleménye szerint mindenképpen meg kell szavazni, egyetért azzal, hogy lehet,
hogy a 24 órás megfigyelés hatékonyabb lenne. Úgy gondolja, a legindokoltabbak kerültek kiválasztásra.
Dr. Abonyi Viktor megérkezett az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 10 fő.
Kovács László: Elmondta, a közbiztonság mindenekelőtt a legfontosabb. Ha van rá lehetőség, részt kell
venni rajta.
dr. Balogh Pál: Az előterjesztés rögzíti, hogy a Magyar Közlöny április 1-jei számában jelent meg a kiírás,
a pályázati anyagot azonnal megcsinálták. Képviselő-testület korábbi döntései alapján született meg az
anyag, házon belül sincs elektronikai biztonsági szakember, aki a feltett kérdésekre maradéktalanul választ
tudna adni, főleg ilyen rövid időn belül. Ha van szabad munkaerő kapacitás, végeznek élő megfigyelést.
Fekete Tibor: A rendszernek lesznek éves karbantartási költségei, célszerű karbantartási szerződést kötni.
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.
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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:
98/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a Belügyminisztérium által a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések
támogatására kiírt pályázaton történő részvételre vonatkozó döntés meghozataláról
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 Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a polgármester intézkedését a
Belügyminisztérium által a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására
kiírt pályázat benyújtására vonatkozóan.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Valamennyi osztályvezető
--13./ Napirendi pont tárgya: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában
álló abonyi oktatási intézmények átszervezésének
véleményezéséről
Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte Gulykáné Gál Erzsébetet, az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság
elnökét, ismertesse az előterjesztést.
Gulykáné Gál Erzsébet: 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 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:
99/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában álló abonyi oktatási intézmények
átszervezésének véleményezéséről (Gyulai Gaál Miklós Általános és Alapfokú Művészeti Iskola)
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.
§ (3) - (4) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
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1.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésével kapcsolatos, a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központból 2014. április 9-én érkezett alábbi javaslatokat:

 2740 Abony, Kálvin János utca 11. székhelyen az intézmény alapfeladatának csökkentése, törlése: a
táncművészeti ág, szín- és bábművészeti ág megszüntetése.
 2740 Abony, Kálvin János utca 11. székhelyen, 2740 Abony, Kálvin János utca 9., 2740 Abony,
Szolnoki út 7., 2740 Abony, Kossuth Lajos tér 18. telephelyeken az intézmény alapfeladatának
csökkentése az alábbi feladattal: a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása
alapfeladatból a mozgásszervi fogyatékos ellátásának törlése, mivel az akadálymentesség nem
megoldott az intézményben.
2.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről - jelen
határozat megküldésével - értesítse a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerületét.

Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Titkárság
A határozatról értesülnek:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Parti Mihály alpolgármester
3. Dr. Balogh Pál jegyző
4. Kelemen Tibor aljegyző
5. Valamennyi osztályvezető
6. Fodor Gábor igazgató - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerülete
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:
100/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában álló abonyi oktatási intézmények
átszervezésének véleményezéséről (Somogyi Imre Általános Iskola)
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.
§ (3) - (4) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Somogyi Imre Általános Iskola
átszervezésével kapcsolatos, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központból 2014. április 9-én érkezett
alábbi javaslatot:
 2740 Abony, Szelei út 1. szám alatti székhelyen, az intézmény alapfeladatának bővülése az alábbi
feladattal: a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása alapfeladat kiegészítése
mozgásszervi fogyatékos ellátással, mivel az az intézmény akadálymentesített.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről - jelen
határozat megküldésével - értesítse a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerületét.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
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Végrehajtásban közreműködik: Titkárság
A határozatról értesülnek:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Parti Mihály alpolgármester
3. Dr. Balogh Pál jegyző
4. Kelemen Tibor aljegyző
5. Valamennyi osztályvezető
6. Fodor Gábor igazgató - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerülete
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:
101/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában álló abonyi oktatási intézmények
átszervezésének véleményezéséről (Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola)
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.
§ (3) - (4) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola
átszervezésével kapcsolatos, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központból 2014. április 9-én érkezett
alábbi javaslatokat:
 Az intézmény székhelyét érintő változás: tényleges ingatlanváltás. 2740 Abony, Klapka György utca
11/a szám alól új székhelyre költözött, melynek címe: 2740 Abony, Kálvin János utca 1.
 2740 Abony, Vasút utca 118. szám alatti telephely megszűnik, ez a telephely törlésre kerül.
 2740 Abony, Kálvin János utca 3. szám alatti telephely megszűnik, ez a telephely törlésre kerül.
 Az intézmény új székhelyén, 2740 Abony, Kálvin János utca 1. szám alatt az alapfeladat új
tanszakkal bővül: zeneművészeti ágon vokális tanszakkal.
 Az intézmény új székhelyén, 2740 Abony, Kálvin János utca 1. szám alatt a felvehető maximális
gyermek-, tanulólétszám növekszik 250 főre.
 2740 Abony, Báthori István utca 2. szám alatti telephelyen az alapfeladat csökkentése, törlése a
zongora tanszak megszüntetése.
 2740 Abony, Báthori István utca 2. szám alatti telephelyen az alapfeladat új alapfeladattal, a
zeneművészeti ágon akkordikus tanszakkal bővül.
 2740 Abony, Báthori István utca 2. szám alatti telephelyen a felvehető maximális gyermek-,
tanulólétszám növekszik 50 főre.
 2740 Abony, Kálvin János utca 11. szám alatti telephelyen az alapfeladat bővül új alapfeladattal:
zeneművészeti ág bővítése népzene művészeti ággal.
 2740 Abony, Kálvin János utca 11. szám alatti telephelyen az alapfeladat bővül új alapfeladattal: új
alapfokú művészetoktatási ág – táncművészet, azon belül néptánc tanszak indítása.
 2740 Abony, Kálvin János utca 11. szám alatti telephelyen felvehető maximális gyermek-,
tanulólétszám csökken 55 főre.
 2740 Abony, Szelei út 1. szám alatti telephelyen az alapfeladat bővül új alapfeladattal:
zeneművészeti ág bővítése népzene művészeti ággal.
 2740 Abony, Szelei út 1. szám alatti telephelyen az alapfeladat bővül új alapfeladattal: új alapfokú
művészetoktatási ág – táncművészet, azon belül néptánc alapszak indítása.
 2740 Abony, Szelei út 1. szám alatti telephelyen felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám
csökken 55 főre.
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2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről - jelen
határozat megküldésével - értesítse a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerületét.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Titkárság
A határozatról értesülnek:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Parti Mihály alpolgármester
3. Dr. Balogh Pál jegyző
4. Kelemen Tibor aljegyző
5. Valamennyi osztályvezető
6. Fodor Gábor igazgató - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerülete
Romhányiné dr. Balogh Edit:
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 4. számú határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 4.
számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
102/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában álló abonyi oktatási intézmények
átszervezésének véleményezéséről (Abonyi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Óvoda és Általános Iskola)
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.
§ (3) - (4) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Abonyi Montágh Imre Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola átszervezésével kapcsolatos, a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központból 2014. április 10-én érkezett alábbi javaslatot:
 Székhelyén (2740 Abony, Bicskei út 2.) átszervezés, egyéb átszervezés – alapfeladat meghatározását
pontosítani szükséges. Az intézmény nevelési – oktatási feladat keretein belül utazó
gyógypedagógusi hálózatot működtet.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről - jelen
határozat megküldésével - értesítse a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerületét.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Titkárság
A határozatról értesülnek:
1.
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2.
Parti Mihály alpolgármester
3.
Dr. Balogh Pál jegyző
4.
Kelemen Tibor aljegyző
5.
Valamennyi osztályvezető
6.
Fodor Gábor igazgató - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerülete
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Habony István: A Montágh Imre Általános Iskola felújítása óta eltelt öt év. Kérdezte, történt-e egyeztetés
az Önkormányzattal az Intézmény fenntartásáról? Vizsgálták-e a Ceglédre bejárás lehetőségét az ott
tanulókkal kapcsolatban? Kérdezte, mekkora a zeneiskola jelenlegi tanulói létszáma?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, a zeneiskola létszáma nőtt. 2015-ben a választás után átadhatja az
Önkormányzat a zeneiskola működtetését is.
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, 5 év fenntartási kötelezettséget írtak elő az intézmény felújításával.
--14./ Napirendi pont tárgya: Az Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezető igazgatói állására pályázat kiírása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Kérte a határozati javaslatban a
cím helyesbítését.
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:
103/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói állására pályázat
kiírásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107.§-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013.évi V. törvényben foglaltakra az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési Társaság ügyvezető igazgatói
állásának betöltésére pályázatot ír ki a határozat mellékletét képező tartalommal.
2. A pályázati kiírás közzétételre kerül Abony Város Honlapján, az abonyi Kincskereső újságban, a
Városfejlesztő Kft. honlapján, és a Szuperinfo-ban.
3.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot az
ügyvezető igazgatói állásra benyújtott pályázatok tartalmi és formai ellenőrzésére, és az esetleges
hiánypótlás elrendelésére.

Határidő: a pályázati kiírás közzétételére 2014. április 30.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya
Titkárság
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
--15./ Napirendi pont tárgya: A nyári gyermekétkeztetés biztosítása
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
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
104/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a nyári gyermekétkeztetés biztosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi
CLXXXIX törvény 10. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) 8. pontjában foglaltak alapján az alábbi
határozatot hozza:
11.)
A Képviselő-testület a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014.évi támogatásáról szóló
20/2014. (III.20.) EMMI rendelet 5.§ (4) a) pontjában foglaltak alapján 267 fő rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére biztosítja a nyári
gyermekétkeztetést összesen 5.286.600.-Ft értékben önerő hozzáadása nélkül.
12.)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) ponthoz kapcsolódó feladatok
ellátására, és a támogatási igény 2014. május 7-ig történő továbbítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert
A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Osztály
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. Hatósági és Szociális Ügyek Osztály
13. Gazdasági Osztály
14. Titkárság
--16./ Napirendi pont tárgya: A Két torony kötvény betétállomány maradvány értékének
felhasználására
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a felhasználható pontos összeget, amely 630.227.102 Ft. Röviden
ismertette az előterjesztést valamint az abban szereplő táblázat sorait.
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Dr. Egedy Zsolt: Ismertette a Szociális és Egészségügyi bizottság javaslatát.
Gulykáné Gál Erzsébet: Ismertette az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság javaslatát.
Kovács László elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 9 fő.
Habony István: Ismertette a Pénzügyi Bizottság javaslatát.
Kovács László visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 10 fő.
Kovács László: Ismertette az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság határozati javaslatát.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, a céltartalék a költségvetésben általános tartalékként szerepel.
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 pontonként, a Bizottsági javaslatoknak megfelelően.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy általános tartalékként 200.000.000 Ft kerüljön
megjelölésre.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 9 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
javaslatot elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a 151.000.000 Ft a már nevesített pályázatoknál
legyen jelen a táblázatban.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
javaslatot elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy 25.000.000 Ft baleset és veszélyelhárítás címen a
megnevesített feladatokra kerül elkülönítésre.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
javaslatot elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a 2014. évi pályázatokhoz 54.000.000 Ft kerüljön
elkülönítésre, amelyből 45.000.000 Ft munkahelyteremtésre kerül felhasználásra.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
javaslatot elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy 18.000.000 Ft a víziközmű vagyon átadásához
szükséges tőke.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
javaslatot elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a fennmaradó 180.000.000 Ft út és járda építésre
kerüljön felhasználásra.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
javaslatot elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a döntéseket a költségvetési rendelet soron
következő módosításának tervezetében szerepeltetni kell.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 9 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
105/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a Két torony kötvény betétállomány maradvány értékének felhasználására
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §- ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Két torony kötvény 2013. évi CCXXX. számú
törvény 67.§ (1) – (2) bekezdése alapján történt adósságkonszolidációt követően megmaradt
betétállományra a következő beruházásokat valósítja meg.
I. Általános tartalék

200.000.000,Ft

II. 2014. évben újjonan megjelenő pályázatokhoz céltartalék
- ebből munkahelyteremtésre

54.000.000,- Ft
45.000.000,- Ft

III. ÉLET/BALESET/KÁR VESZÉLYELHÁRÍTÁS
Összesen:

25.000.000,- Ft

- VÁROSHÁZA VILLAMOS REKONSTRUKCIÓJA
- VÁROSI EBÉDLŐ TETŐJAVÍTÁSA

20.325.602,-Ft
4.674.398,-Ft

IV. PÁLYÁZATI ÖNERŐ
Összesen:

151.000.000,- Ft

- AZ ABONYI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
ÉPÜLETGÉPÉSZETI FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATAI
- SZOLNOKI ÚTI ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI
FEJLESZTÉSE
- POLGÁRMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI
FEJLESZTÉSE

2.300.000,-Ft
700.000,-Ft
5.000.000,-Ft

- AZ ABONY APPONYI ÚT 5. SZÁM ALATTI ÓVODA
ÁTALAKÍTÁSI ÉS
BŐVÍTÉSI MUNKÁI

20.000.000,-Ft

- "B” BELVÍZELVEZETŐ ÖBLÖZET

20.000.000,-Ft

- TANUSZODA

5.000.000,-Ft
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- NORVÉG PÁLYÁZAT-VÁROSI ÉPÍTETT
ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE KOSTYÁN ANDOR KÚRIA
HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁI
- NORVÉG PÁLYÁZAT - ZSIDÓ KULTURÁLIS
ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE-UNGÁR KÚRIA ÉS A
ZSINAGÓGA
- 2014. ÉVBEN MEGVALÓSULÓ NKA
PÁLYÁZATOK (MÁRTON-UNGÁR-KOSTYÁN
ISTVÁN-KOSTYÁN ANDOR-FALUMÚZEUM)
74/2014. (III.27.)-75/2014. (III.27.) -76/2014. (III.27.)77/2014. (III.27.)- 78/2014. (III.27.)
- KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú Abony
Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése

15.000.000,-Ft

15.000.000,-Ft

38.000.000,-Ft

30.000.000,-Ft

V. Városi Termálfürdő nagymedence burkolatának javítása
( 92/2014. (IV.24.) sz. határozat

2.610.488,- Ft

VI. Víziközmű vagyon átadásához kapcsolódóan a 90/2014.
(IV.24.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján

17.900.000,-Ft

VI. Úthálózat és járdák minőségének javítása

180.000.000,-Ft

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy készüljön előterjesztés a felsorolt
kivitelezésekre vonatkozóan.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntést a költségvetési rendelet soron következő
módosításának tervezetében szerepeltesse.
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 aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
--17./ Napirendi pont tárgya: Az úthálózat minőségének javítására irányuló döntések
meghozatala

Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, hogy a kivitelezés
mindenképpen közbeszerzési eljárás köteles. Ha 100%-ban Önkormányzati tulajdonú cég kapja a megbízást,
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akkor neki kell közbeszereztetnie. Dönthet úgy a Képviselő-testület, hogy a meglévő felületet látja el új
réteggel, és mint felújítási alaphoz nem kell terv, de ez máskor is gondot jelentett, hogy a csapadékvíz
elvezetés miatt tervek kellenek.
Dr. Egedy Zsolt: Megítélése szerint alig van olyan utca, ahol ne lenne valamiféle probléma vagy a járdával,
vagy az úttal. Javasolta a problémák globális megoldását. Munkahelyteremtés szempontjából is a szegélykő
gyártás megoldás lenne. A Kistemető mellet lévő vasúti kő is rendelkezésre áll.
Romhányiné dr. Balogh Edit:
Javasolta, hogy a Képviselő-testület szavazza meg, hogy a Szathmáry Ferenc által fémjelzett cég készítse el
a terveket, azoknál az utcáknál, ahol szükséges. Ismertette az általa adott ajánlatot. Kérjenek tervezői
költségvetést, valamint szakvéleményt, hogy melyik technológiával melyik utat lehet megcsinálni és melyik
az, amelyiket elég kátyúzni.
Dr. Abonyi Viktor elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 9 fő.
Romhányiné dr. Balogh Edit:
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosított határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
106/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
az úthálózat minőségének javítására irányuló döntések meghozataláról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Az úthálózat minőségének javítására irányuló közbeszerzési eljáráshoz és a kivitelezéshez szükséges
tervek elkészítéséhez a polgármester kezdeményezzen tárgyalást a Fervia Kft-vel, amelynek során
Szathmáry Ferenc mérnök úr tegye meg javaslatait arra vonatkozóan, mely utakat és milyen
technológiával kell terveztetni.
2. A soron következő május havi munkaterv szerinti ülésre készüljön előterjesztés Szathmáry Ferenc
mérnök úr és a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a felújítandó utcákra vonatkozóan.
Határidő: azonnal, ill. értelem szerint
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Szathmáry Ferenc – Fervia Kft.
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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
asszony az ülést bezárta.
A Képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját, amelyről külön jegyzőkönyv készült.

K.m.f

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

dr. Balogh Pál
jegyző
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