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JEGYZŐKÖNYV
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. augusztus 28-i nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i nyílt üléséről.
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Parti Mihály alpolgármester, Dr. Egedy Zsolt,
Gulykáné Gál Erzsébet, Mészáros Lászlóné, Kovács László, Habony István képviselők
Képviselő-testület tagjai: 7fő.
Napirend tárgyalása közben érkezett: Fekete Tibor képviselő
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: dr. Balogh Pál jegyző, Kelemen Tibor aljegyző, Nász Péter
Településfejlesztési Osztály ügyintézője, Vargáné Francsák Hajnalka, a Gazdasági Osztály osztályvezetői
feladatokat ellátó gazdasági ügyintézője, Mádi Csaba Mikro-Voks kezelő, dr. Tömböl Klára Loretta
titkársági ügyintéző Csajbók Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető
Meghívottként jelen volt: Kazinczyné Juhász Ildikó – Somogyi Imre Általános Iskola igazgatója, Rédei
József – Morrow Medical Zrt., Farkas Zsolt főépítész, Krupincza Tibor – Power Karate SE., Orján Attila,
Dömök Sándor rendszergazda
Állampolgári megjelenés: 2 fő
--Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapította,
hogy a Képviselő-testületi ülés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2007.
(VI.29.) számú rendelet értelmében került összehívásra. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel
határozatképes.
Ismertette a Képviselő-testületi ülés napirendjét.
Előadó

Napirend:
Nyílt ülés:
1. Beszámoló a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Cegléd Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tevékenységéről

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

2. Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

3. Az óvodák 2013/2014. nevelési év végi beszámolójának
elfogadása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a helyi címer és zászló alapításáról és használatának
rendjéről, valamint az Abony városnév használatáról szóló
rendeletének megalkotása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a növények telepítési távolságáról szóló rendelet
megalkotásával kapcsolatos döntés meghozatala

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

6. Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2014.

Romhányiné dr. Balogh Edit
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I. félévi pénzügyi teljesítési adatairól

polgármester

7. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
11/2014. (III. 07.) számú rendeletének módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

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

Farkas Zsolt
főépítész

9. Abony Város 11/2013. (IV.29.) sz. Képviselő-testületi
rendeleteként jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatának
és Szabályozási tervének módosítása ( I. )

Farkas Zsolt
főépítész

10. Abony Város 11/2013. (IV.29.) sz. Képviselő-testületi
rendeleteként jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatának
és szabályozási tervének módosítása ( II. )

Farkas Zsolt
főépítész

11. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az utcanévről, a házszámtábláról, valamint a házszámozás
szabályairól szóló rendeletének megalkotása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

12. Térfigyelő rendszer karbantartási feladatainak ellátására
cég megbízása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

13. A POWER Karate SE részére sporttevékenység végzésére
alkalmas önkormányzati ingatlan biztosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

14. Az Abony, Köztársaság út 2. szám alatti ingatlan hasznosítására
vonatkozó kérelem elbírálása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

15. Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás nem szociális
alapon történő bérbeadása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

16. A Piac-Vásárcsarnokban (Abony, Kossuth tér 5-7.
hrsz. 859/4 hrsz.) található üzlethelyiség bérbeadására
beérkezett pályázat elbírálása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

17. Az ÁROP -3.A2-2013 pályázat keretében döntéshozatal
előkészítését, lebonyolítását , dokumentálását segítő
informatikai rendszer beszerzésére

Dömök Sándor
rendszergazda

18. Az Abonyi Gyöngyszemek Óvoda, Abonyi Pingvines Óvoda
és Bölcsőde, Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító
okiratának módosítására

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

19. Az Abony, Kálvin u. 9. sz. volt Márton kúria északi
melléképületre megkötött vállalkozási szerződés módosítása

Habony István
Pénzügyi Bizottság
Elnöke

20. Márton kúria portikusz helyreállítására kivitelező cég
megbízása Abony, Kálvin u. 9. hrsz. 3343 műemléki
törzsszám:6878

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester
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21. Lejárt idejű határozatok

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Zárt ülés
1. A Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

2. „Az Abonyi Polgármesteri Hivatal villamoshálózat
rekonstrukciójára és az „Elektronikus közigazgatási
infrastruktúra fejlesztése Abony, Dánszentmiklós és Csemő
településeken” című, KMOP-4.7.1-13-2013-0006 jelű pályázat
keretében megvalósuló strukturált hálózat kiépítése tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Tóth Róbert
közbeszerzési tanácsadó

3. Abony Város Önkormányzat részére „Közszolgáltatási szerződés
Tóth Róbert
keretében Abony Város közigazgatási területén keletkező települési
közbeszerzési tanácsadó
szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása”
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása
4. Abony Város Önkormányzat részére „HULEJAF-2013-0002
pályázat keretén belül „Házhozmenő szelektív gyűjtéséhez
eszközbeszerzés” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásának elfogadása

Tóth Róbert
közbeszerzési tanácsadó

5. „Virágos Abonyért „ cím adományozása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, a költségvetési rendelet módosítását előbb kell elfogadnia
Képviselő-testületnek, mint az I. féléves pénzügyi teljesítésről szóló tájékoztatót, ezért két napirendi pont
felcserélését kezdeményezte. Javasolta továbbá a zárt ülés 7. napirendi pontjaként felvenni a „A 17. számú,
nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása” című napirendi pontot.
Kérte, a meghívóban szereplő 6. és 7. napirendi pont fordított sorrendben kerüljön megtárgyalásra.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontok sorrendjének módosításáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
napirendi pontok sorrendjének módosítását egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
176/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
nyílt ülés napirendi pontjai 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 „Az Önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló 11/2014. (III.07.) számú rendeletének módosítása” című napirendi pontot a
Képviselő-testület a nyílt ülés 6. napirendi pontjaként, valamint a „Tájékoztató Abony Város Önkormányzat
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2014. I. félévi pénzügyi teljesítési adatairól” című napirendi pontot a Képviselő-testület a nyílt ülés 7.
napirendi pontjaként tárgyalja.
--Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte, hogy a meghívóban nem szereplő, „A 17. számú, nemzetiségi
szavazatszámláló bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása” című napirendi pontot a Képviselőtestület zárt ülésének 6. napirendi pontjaként tűzze napirendre és tárgyalja a Képviselő-testület.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
napirendi pont felvételét egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
177/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a „A 17. számú, nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása” című
napirendi pont napirendre történő felvételéről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 46. § által biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város
Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007.
(VI.29.) számú rendelet 16. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „A 17. számú,
nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása” című napirendi pontot a
Képviselő-testület zárt ülésének 6. napirendi pontjaként napirendre tűzi.
--Romhányiné dr. Balogh Edit: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Csillag Zsigmond u. 5. szám
alatti iskolaegység nem kapja meg a használatbavételi engedélyét szeptember 1-ig. A holnapi nap folyamán
válságstábnak kell ülnie annak érdekében, hogy a három tanteremnek helyet biztosítsanak ideiglenesen az
iskolakezdéshez. Jogerős használatbavételi engedély két-három héten belül lesz várható.
Tájékoztatta továbbá a Képviselő-testületet a Főtér projekt zárása kapcsán benyújtott kifogásra vonatkozóan.
A kötbérigény bejelentése megtörtént a kivitelező részére, amely továbbításra került a közreműködő
szervezetnek. A pénzügyi elszámolás folyamatban van.
Dr. Magyar Gábor megérkezett az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 8 fő.
Napirend előtti hozzászólások:
Habony István: Elmondta, tájékoztatták, hogy a Csillag Zsigmond utcai három tanteremmel kapcsolatosan
újabb problémák merültek fel. Mintegy 50 lámpatestet le kell cserélni, annak ellenére, hogy ezeket a
lámpatesteket előzetesen bevizsgáltatták. Megállapítható, hogy a lámpatestek tűzveszélyesek, különösen
iskolai tanterembe. Kérdezte, ki a felelős a csúszásért, hogy és ki viseli az ebből adódó költségeket?
Romhányiné dr. Balogh Edit: A Pálinkás Világításkorszerűsítés Kft. keretén belül kerültek kicserélésre a
lámpatestek 6-7 évvel ezelőtt valamennyi oktatási intézményben és a könyvtár épületében. Abban a vállalt
munkában nem volt benne az elektromos hálózat cseréje. Az elavult hálózatra kerültek felszerelésre a
lámpatestek, amelyek a terhelést nem bírták. 80 lámpatestből több mint 30 hibás, rossz. Máshonnan
leszerelt, abban az időben beszerzett lámpatestekkel próbálták meg pótolni. A villanyszerelő jelezte, hogy a
beazonosíthatatlan gyártmányú lámpatestek nem fogják bírni a terhelést.
Habony István elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 6 fő.
Romhányiné dr. Balogh Edit megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképtelen.
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Habony István visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 7 fő.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ezek a lámpatestek nem most károsodtak. Köszöntötte Bagdács Mónikát, a
Településfejlesztési Osztály helyettes vezetőjét, kapcsolattartót. Felkérte, ismertesse a kapott költségvetési
táblát. Elmondta, felkértek két független villanyszerelőt, aki érintésvédelemi vizsgával rendelkezik,
tanúsítsák a lámpatestek állapotát, használhatóságát.
Bagdács Mónika: Ismertette a Tolnátó Építőipari Szövetkezet által megküldött feljegyzést, valamint
elmondta, videófelvétel is készült a kigyulladó lámpatestről. A vállalkozó beárazta a 48 db lámpatest
cseréjét, az anyagdíj 393.000,- Ft, míg a munkadíj 174.000,- Ft. Összesen a munkálatok 721.000 Ft-ot
tesznek ki.
Gulykáné Gál Erzsébet: Kérte, hogy a Hivatal kérje a rendőrség segítségét a tanévkezdés okán,
megváltozott a forgalmi rend, kihelyezésre kerültek az útjelző táblák, amelyeket többen figyelmen kívül
hagyják. Kérte a polgárőrség megkeresését, hogy amennyiben kapacitásuk van rá, az évkezdésnél a Gyulai
Iskola főépületénél segítsenek a forgalom irányításában. Megköszönte továbbá mindazok segítségét, aki
közreműködött az augusztus 20-i rendezvény lebonyolításában. Tájékoztatásul elmondta, hogy a jóváhagyott
keretösszegen belül maradtak, a tervezett 1.500.000,- Ft helyett a költségek várhatóan 1.160.000,- Ft-ban
realizálódnak.
Dr. Magyar Gábor elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 7 fő.
Kovács László: Mi a biztosíték arra, hogy a maradék lámpatestek nem gyulladnak ki a későbbiek folyamán?
Javasolta az összes lámpatest cseréjét.
Parti Mihály: Elmondta, személyesen nézte meg a kigyulladt lámpatestet. Urbán András villanyszerelő már
megvizsgálta a lámpatesteket, megállapította, ezek a lámpatestek nem alkalmasak a felszerelésre. Más
intézményekben nem jelentkeztek hasonló problémák.
Habony István: Kérte a felelősök megállapítását. Kérdezte, a 7 évvel ezelőtti számlán szereplő és a
felszerelt lámpatestek megegyeztek-e? Véleménye szerint rosszat cseréltek rosszra.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta Dr. Egedy Zsoltot kijelölését a feltáró munka segítésére, ő volt a
kapcsolattartó a Pálinkás Világításkorszerűsítéssel.
Dr. Magyar Gábor visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 8 fő.
Dr. Egedy Zsolt: Megköszönte, hogy a Montágh Iskolánál a terebélyesedő ecetfa kivágásra került, valamint
a Vasvári Pál utca elején a rács kitisztítását. Elmondta továbbá, hogy 7 évvel ezelőtt a lámpatesteket
közbeszerzés útján szerezték be. Miért nem került a képviselő-testület elé, hogy folyamatosan romlottak el a
lámpatestek. Véleménye szerint nincs jogosultsága felülvizsgálni azt, hogy 7-8 éve ki milyen munkát
végzett.
Parti Mihály elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 7 fő.
Kazinczyné Juhász Ildikó: Ismertette az érintett osztályok ideiglenes elhelyezésével kapcsolatos
elképzeléseit. Kérte a Képviselő-testület támogatását.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte, hogy a meghívóban nem szereplő, „Abony, volt Könyvtár Csillag Zs.
u. 5. szám alatti ingatlanban munkálatok elvégzésére fedezet biztosítása” című napirendi pontot a Képviselőtestület nyílt ülésének 22. napirendi pontjaként tűzze napirendre és tárgyalja a Képviselő-testület.
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 5 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a
napirendi pont felvételét egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
178/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
az „Abony, volt Könyvtár Csillag Zs. u. 5. szám alatti ingatlanban munkálatok elvégzésére fedezet
biztosítása” című napirendi pont felvételéről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 46. § által biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város
Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007.
(VI.29.) számú rendelet 16. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „Abony, volt
Könyvtár Csillag Zs. u. 5. szám alatti ingatlanban munkálatok elvégzésére fedezet biztosítása” című
napirendi pontot a Képviselő-testület nyílt ülésének 22. napirendi pontjaként napirendre tűzi.
--1. Napirendi pont tárgya: Beszámoló a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Cegléd Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tevékenységéről
Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte Tóth László tűzoltó őrnagy ismertesse a beszámoló tartalmát.
Tóth László: Köszöntötte a Képviselő-testületet. Elmondta, a 2012. évi szervezeti átalakulás óta a
megelőzésre helyezték a nagyobb hangsúlyt. Fő cél a szénmonoxid mérgezés és kéménytüzek számainak
csökkentése.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megköszönte a beszámolót. Felkérte az Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság álláspontját.
Kovács László: Elmondta, a Bizottság a beszámolót megtárgyalta, elfogadásra javasolt a Képviselőtestületnek.
Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság is javasolta a beszámoló
elfogadását a képviselő-testületnek.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 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:
179/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Beszámoló a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Cegléd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évben végzett tevékenységéről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 10. §-ban biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Cegléd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évben végzett
tevékenységéről szóló beszámolót megismerte.
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Végrehajtásban közreműködik:
Titkárság
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Tóth László tű. őrnagy kirendeltség-vezető, Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Cegléd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
--2. Napirendi pont tárgya: Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről
Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte Rédei József vezérigazgató helyettest a Morrow Medical Zrt.
részéről. Felkérte Dr. Egedy Zsoltot, ismertesse a Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját.
Fekete Tibor megérkezett az ülésterembe, így a jelenlévő Képviselő-testületi tagok száma 8 fő.
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, a bizottsági ülés közben a napirend tárgyalásakor megérkezett három ügyeleten
dolgozó, olyan dolgokat osztottak meg a bizottsággal, amelyről a Hivatalban tudtak, a bizottság viszont nem
tudott. az ülésen szembesült Kelemen Tibor aljegyző úr is a problémával. Ismertette a problémát, miszerint a
dolgozók 2014. januárjában kevesebb bért kaptak, mint az azt megelőző hónapban, megküldtek számukra
egy 2013. december 15-én kelt munkaszerződés tervezetet, aláírásra. A munkavállalók jogászhoz fordultak.
Azt kérik az Önkormányzattól, hogy járjon közre az érdekükben. A Hivatal a Bizottsági ülést követően nem
készített előterjesztést. A bizottság kérte, hogy az Önkormányzat és a vállalkozás közötti szerződést sérti-e a
Morrow Medical Zrt. intézkedése.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Az egészségügyi szolgáltatással a lakosság elégedett, ebből a szempontból
panasz nem jelentkezett. Tájékoztatásul elmondta, hogy az Önkormányzatnak munkaügyi peres eljárása nem
volt. dr. Tóta ügyvéd úr javaslatára elsősorban egy békéltető tárgyalást kezdeményeztek, amennyiben nem
jutnak egyezségre, javasolt munkaügyi jogászhoz fordulniuk.
Rédei József: Köszöntötte a Képviselő-testületet. Elmondta, hogy a bérvita a cég és a dolgozók közötti ügy,
tájékoztatást adhat, de nem TV nyilvánosság előtt. Elmondta továbbá, hogy a munkavállalókkal szakmai
probléma nincs.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megköszönte a munkát és a beszámolót. Elmondta, az egészségügyi ellátás
jónak mondható.
Dr. Egedy Zsolt: A Bizottság ülésén a bérvitát leszámítva végső soron pozitív vélemény fogalmazódott
meg. A beszámoló humán erőforrást érintő részét nem javasolta a Bizottság elfogadásra. A dolgozók
beadványa megcáfolja azt az állítást, miszerint magasabb a bérük, mint amennyivel átvették őket.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított határozati javaslat elfogadásáról, amely
értelmében a sérelmezett rész kivételével a Képviselő-testület elfogadja a beszámolót.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 6 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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180/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
az egészségügyi ellátás helyzetétől
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) 4. pontja és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján az alábbi
határozatot hozta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi ellátásról szóló beszámolót megtárgyalta,
azt - a Központi Orvosi Ügyelet által készített beszámolóban szereplő humán erőforrásra vonatkozó rész
kivételével – elfogadja.
Határozatról értesül:
1. Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
2. Parti Mihály alpolgármester
3. dr. Balogh Pál Jegyző
4. Kelemen Tibor János aljegyző
5. Valamennyi Osztályvezető
6. Titkárság
--3. Napirendi pont tárgya: Az óvodák 2013/2014. nevelési év végi beszámolójának
elfogadása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte Gulykáné Gál Erzsébetet, ismertesse az Oktatási, Sport és
Kulturális Bizottság álláspontját.
Gulykáné Gál Erzsébet: Ismertette a Bizottság álláspontját, valamint a beszámolóban kiemelt részeket.
Elmondta, a Bizottság javasolta a beszámolót elfogadásra.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Tájékoztatásul elmondta, hogy városi szinten problémák jelentkezhetnek a
létszámra és az elhelyezésre vonatkozóan.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 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:
181/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
az óvodák 2013/2014. nevelési év végi beszámolójának elfogadásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. 10§-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 83. §-ban foglaltakat az alábbi határozatot hozta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodák 2013/2014. nevelési év végi beszámolóját
megismerte és elfogadja.
Határidő: 2014/15. nevelési év
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Titkárság
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A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Parti Mihály alpolgármester
3. Dr. Balogh Pál jegyző
4. Kelemen Tibor aljegyző
5. Abonyi Gyöngyszemek Óvoda
6. Abonyi Pingvines Óvoda
7. Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
--4. Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről,
valamint az Abony városnév használatáról szóló
rendeletének megalkotása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.
Kovács László: Ismertette az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság kiegészítő javaslatát, amely szerint a
Bizottság javasolja, a rendeletben kerüljön rögzítésre, hogy a helyi címer és zászló alapítására és
használatára, valamint az Abony városnév használatára beadott kérelmeket a polgármester 8 napon belül
bírálja el.
dr. Balogh Pál: A módosító javaslat beépíthető a rendelet-tervezetbe.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosítással
kiegészített 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
22/2014. (IX.02.) önkormányzati rendelete
a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről, valamint az Abony városnév
használatáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) és a 32.
cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, tekintettel Abony Város
Önkormányzat Képviselő-testületének Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) önkormányzati rendeletének 4.§-ra, a
következőket rendeli el:

Az Önkormányzat jelképei
1.§.
Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a
zászló.
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A címer leírása
2.§.
Az Önkormányzat címere:
Veres pajzsban aranyszínű kar (jobb) három búzakalászt tart. A pajzs alján egy tölgyfaág, és egy
babérág.
3.§.
(1) Az Önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
(a) az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző; esetében legnagyobb
35 mm átmérőjű, megfelelő körirattal ellátva;
(b) az Önkormányzat zászlaján és annak változatain;
(c) az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek készített
levélpapírok fejlécén, illetve borítékján;
(d) az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken;
(e) a Város épületének bejáratánál, dísztermében (tanácskozótermében) és más protokolláris célt
szolgáló helyiségeiben;
(f) az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban;
(g) az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon,
meghívókon, emléktárgyakon;
(h) a Városba vezető utak mellett a közigazgatási határnál levő táblán.
(2) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel-, illetve külföldi
önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg szerződések, megállapodások
hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos
rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.
(3) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.
4.§.
(1) A 3.§. (1) bekezdésének (g) pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa
készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az Önkormányzat címerének használatát –
kérelemre – a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezheti. A polgármester a benyújtott
kérelmeket 8 napon belül bírálja el.
(2) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetében a címer használatáért gyártási és forgalmazási
díjat kell fizetni. A díj mértékét a jegyző javaslata alapján a polgármester állapítja meg.
(3) A díj megállapítása történhet egyösszegben, évi átalány formájában vagy az elért árbevétel arányában.
(4) A (3) bekezdésben szereplő átalány összege gazdálkodó szervezeteknél 200.000,- Ft-ig terjedhet. Az
árbevétel után megállapítható díj mértéke az éves árbevétel 0,5 ezreléke, de legkevesebb 50.000,- Ft.
5.§.
(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
(a) a kérelmező megnevezését, címét;
(b) a címerhasználat célját;
(c) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot);
(d) a címer előállításának anyagát;
(e) terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját;
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(f) a használat időtartamát;
(g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát stb.);
(h) a felhasználásért felelős személy megnevezését.
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
(a) az engedélyek megnevezését és címét;
(b) az előállítás anyagát;
(c) az engedélyezett felhasználás célját;
(d) az előállításra engedélyezett mennyiséget;
(e) a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát;
(f) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket;
(g) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését;
(h) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.
(3) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.
(4) Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja.
6.§.
(1) Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy ne sértse a
hiteles ábrázolást.
(2) Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének eredeti színben való
ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, de a
heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.
A zászló leírása
7.§.
(1) A zászlólap – arányában a zászlórúd felől nézve 1: 2 arányú téglalap – égszínkék, középen foglal
helyet az Önkormányzat címere, amelyet Abony nevét feltüntető felirat boltoz, veres mezőben arany
hímzéssel. A zászlólap vége arannyal rojtozott.
(2) Az Önkormányzat zászlaja esetében az arányt meghatározó téglalap rövidebb oldala 1 méter.
(3) A zászlórúd téglaveres.
(4) Az Önkormányzat zászlaja a polgármester irodájában kerül elhelyezésre.
(5) A Városháza főbejáratánál, az épület homlokzatára kerül elhelyezésre Magyarország zászlaja, az
Európai Unió - és az Önkormányzat zászlaja.
A zászló használata
8.§.
(1) A zászló lobogó formájában is használható. A zászló (a lobogó) vagy annak méretarányos változatai
használhatók:
(a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyarország zászlajával együtt;
(b) a Város életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos
zászlóval (zászlókkal) együtt;
(c) a képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén;
(d) közéletet érintő gyászesemény alkalmával, a fekete zászlóval együtt, félárbocra eresztve;
minden, a településsel összefüggő vagy az Önkormányzat részvételével rendezett eseményen.
(2) A zászló előállításának engedélyezésére, használatára, a benyújtott kérelmek elbírálására a címerre
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Abony városnév használata
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9. §
(1) Az Abony városnevet és ennek toldalékos, ragozott, vagy hozzákapcsolt kőtő szóval ellátott formáját
(a továbbiakban: Abony) bármely természetes, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, egyéni vállalkozás, vagy ezeken túlmenően üzletszerű gazdasági tevékenység céljára a
cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel létrejövő szervezet, csak előzetes engedély alapján használhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerint használatnak minősül különösen az Abony névnek létesítmény
elnevezésével, cégelnevezésbe (cégszövegbe), üzleti nyomtatványra, védjegyre, szabadalom címébe,
árubélyegre, áruminta és áru jelzésére, ipar jogosítvány szövegébe, nyomtatott, vagy online sajtó termék
címfeliratába történő felvétele.
(3) Abony nevének használatára irányuló kérelmet írásban lehet benyújtani város polgármesteréhez. A
polgármester a benyújtott kérelmeket 8 napon belül bírálja el.
(4) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a.) a városnév tervezett használatának célját,
b.) a használat tervezett időtartamát,
c.) a használat formáját,
d.) a kérelmező megnevezését, székhelyét,
e.) a kérelmező tevékenységi körét.
(5) Amennyiben a városnév dísztárgy, embléma, kiadvány, vagy termék megjelölését szolgálja, úgy
annak tervét a kérelemhez csatolni kell.
(6) A városnév használatának engedélyezéséről, annak visszavonásáról és a kérelem elutasításáról a
jegyző javaslata alapján a polgármester dönt. A névhasználattal kapcsolatos eljárás díjmentes.
10. §
(1) A város nevének használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell
a.) az engedélyes megnevezését és címét,
b.) az engedélyezett névhasználat pontos szövegét,
c.) az engedély időtartamát,
d.) a használattal kapcsolatos egyéb kikötéseket.
(2) A névhasználatra vonatkozó engedély a kérelemben foglaltaknak megfelelően szólhat határozatlan,
vagy határozott időtartamra.
(3) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(4) A polgármester a jegyző javaslata alapján a névhasználat iránti kérelmet elutasítja, ha a kérelmező
által végezni tervezett tevékenység, vagy a névhasználat tervezett célja és módja sérti, vagy
veszélyezteti:
a.) Abony városnak, vagy lakosságának az országhatárain belül és azon túli jó hírét,
b.) az önkormányzat érdekeit,
c.) az állampolgárok érdekeit,
d.) a városban tevékenykedő jogi személyek, vagy jog személyiséggel nem rendelkező szervezetek
érdekeit.
(5) Ha a (4) bekezdésben foglalt kizáró ok az engedélyes tevékenysége gyakorlása, névhasználata során
merül fel, a polgármester a jegyző javaslata alapján az engedélyt visszavonja, és a névhasználatot
megtiltja.
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(6) Aki az Abony városnevet ezen rendelet hatályba lépése előtt felvette és folyamatosan használja,
utólagos engedély iránti kérelem benyújtására nem köteles.
(7) Jelen rendelet hatályba lépése előtt felvett Abony városnév használatát a polgármester a jegyző
javaslata alapján a jövőre nézve megtilthatja, ha a használóval szemben a rendelet 10. §. (4) bekezdése
szerinti kizáró okok merülnek fel.
Záró rendelkezések
11.§
(1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 23/1992. (XI. 5.)
önkormányzati rendelet.

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésén.

Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Balogh Pál
jegyző

Kihirdetve: Abony, 2014. szeptember 02.
Dr. Balogh Pál
jegyző

--Dr. Magyar Gábor visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 8 fő.
5. Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
növények telepítési távolságáról szóló rendelet
megalkotásával kapcsolatos döntés meghozatala
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, nem javasolja a
rendelet alkotást a Képviselő-testületnek.
Kovács László: Véleménye szerint józan határokon belül ezt a kérdést rendeletben kell rögzíteni. Kérte,
készítse el a Hivatal a rendelet-tervezetet.
Dr. Egedy Zsolt: Iránymutatást kell adni, hogyan szabályozzanak a rendeletben. Ismertette javaslatát.
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Habony István: Ismertette a Pénzügyi Bizottság nem egységes álláspontját. Elmondta, személyesen
érdeklődött, van-e vita a növények ültetésével kapcsolatban szomszédok között. Javasolt, hogy a képviselőtestület kezelje a problémát.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a „B” határozati javaslat elfogadásáról, amely
értelmében készítse el a Hivatal a rendelet-tervezetet.
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:
182/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a növények telepítési távolságáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatos döntés meghozataláról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) és a 32.
cikk (1) bekezdés b) pontjában, meghatározott jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy rendeletet alkosson a
növények telekhatárától mért telepítési távolságának szabályozására.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a rendelet-tervezet előkészítésével kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Titkárság
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Parti Mihály alpolgármester
Kelemen Tibor aljegyző
Valamennyi osztályvezető
--6. Napirendi pont tárgya: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 11/2014.
(III. 07.) számú rendeletének módosítása

Habony István: Elmondta, a Pénzügyi Bizottság jónak találta az előterjesztést. Pozitívum, hogy a Bizottság
az Önkormányzat pillanatnyi gazdasági helyzetéről képet kapott. Érdeklődött, mi a helyzet a Pénzügyi
osztályvezetőt illetően, történt-e személyi változás időközben? Ha nem jön vissza Jászberényi Ferenc, ki kell
írni az osztályvezetői állásra a pályázatot. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta.
dr. Balogh Pál: A júliusi Bizottsági ülésen tájékoztatta Habony István elnök urat arról, hogy Jászberényi
Ferenc fizetés nélküli szabadságra ment, beteg hozzátartozójának ápolására. A már megtett munkáltatói
intézkedésekről fog beszámolni a Képviselő-testületnek.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 6 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a
rendelet-tervezetet nem fogadta el és az alábbi határozatot hozta:
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183/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 11/2014. (III.07.) számú rendeletének módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület Abony Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 11/2014. (III.07.) számú
rendeletének módosítását nem fogadta el.
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Parti Mihály alpolgármester
3. Dr. Balogh Pál jegyző
4. Kelemen Tibor János aljegyző
5. Valamennyi osztályvezető
--7. Napirendi pont tárgya: Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2014. I. félévi
pénzügyi teljesítési adatairól
Vargáné Francsák Hajnalka: Röviden ismertette a beszámolóban foglaltakat. Elmondta, a költségvetési
rendeletben jóváhagyott szerkezet szerint került elkészítésre. Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
kérésének megfelelően kigyűjtésre került, hogy a Polgármesteri Hivatalnál 46,6 %-os a személyi juttatások
felhasználása, a Szivárvány Óvodánál 46,7 %, a Gyöngyszemek óvodánál 49,3 %, a Művelődési Háznál
48,5 %, a Pingvines Óvodánál 48,1 %, a Kostyán Andor Rendelőintézetnél 48,7 %, a Sportcsarnoknál 49,2
%, illetve az Önkormányzatnál egy 99,6 %-os teljesülés van. Az utalásokkal naprakész az Osztály,
nincsenek lejárt fizetési határidejű számlák. Elmondta, kiosztásra került a könyvvizsgálói vélemény, a
könyvvizsgáló a beszámolót elfogadásra javasolja.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 5 igen és 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
184/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2014. I. félévi pénzügyi teljesítési adatairól
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdésben foglaltakat az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-Testület Abony Város Önkormányzat 2014. évi I. félévi pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatót
elfogadja.
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Parti Mihály alpolgármester
3. Dr. Balogh Pál jegyző
4. Kelemen Tibor János aljegyző
5. Valamennyi osztályvezető
16

--8. Napirendi pont tárgya: Abony Város 92/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi
határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervének
módosítása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte Farkas Zsolt főépítészt az előterjesztés ismertetésére.
Farkas Zsolt: Röviden ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, a 074/2 hrsz külterületi terület,
illetve a 076/1 hrsz terület részleges módosításáról szól az előterjesztés. Elmondta, a Településrendezési terv
módosítás első lépcsője a Településszerkezeti terv módosítása. Ebben az esetben, mivel terület felhasználás
változás történik, a korábbi mezőgazdasági terület kerül átminősítésre. A határozat egyes pontjában volt egy
a módosításra vonatkozó térségi mérleg táblázat-páros, amit az állami főépítész végső szakmai véleménye
miatt került bele az előterjesztésbe, majd az állami főépítészi irodával megegyezve a táblázat a határozati
javaslatból törlésre került.
Kelemen Tibor: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a helyes Településszerkezeti terv módosító
határozati-javaslat kiosztásra került a testület részére.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 5 igen és 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
185/2014.(VIII.28.) 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.) 10. §-ban 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 határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv (továbbiakban:
Településszerkezeti terv) 4. pontja „Változó besorolású (az előző szabályozás szerint beépítésre nem
szánt) területek területek” című felsorolása az alábbiakkal egészül ki:
-

„-általános mezőgazdasági területből, különleges állattartó terület”

2. Településszerkezeti terv 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„5. Változó területfelhasználás területkimutatása:
Változó területfelhasználás
Terület (m2 / ha)
Változó besorolású (beépítésre nem szánt területekből beépítésre szánt területek)
területek
Általános mezőgazdasági szántó területből – ~ 705 400m2 (70,54 ha)
ipari, gazdasági terület
Általános mezőgazdasági szántó területből – ~374 600 m2 (37,5 ha)
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
Általános mezőgazdasági gyep területből
különleges, szennyvíztisztító terület
Általános mezőgazdasági szántó területből
különleges állattartó terület
Általános mezőgazdasági szántó területből
falusias lakóterület
Általános mezőgazdasági szántó területből
különleges állattartó terület
Összesen:

– ~ 70 700m2 (7,07ha)
– ~88 600 m2 (8,86ha)
– ~92 500 m2 (9,25ha)
– ~38 279m2 (3,82ha)
~ 1 370 079 m2 (137,00ha)

Változó besorolású (kategóriájukon belőli átminősülő) területek
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
Falusias lakóterületből – ipari gazdasági
terület

~ 30 300m2 (3,03ha)

Összesen:

~ 10 221 152m2 (1022,11 ha)

~ 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)
~ 2 272 m2 (0,23 ha)

Változó besorolású (beépítésre szánt területből, beépítésre nem szánt terület) területek
Kereskedelmi,
szolgáltató
gazdasági ~ 2 700m2 (0,27 ha)
területből– Vízgazdálkodási terület
Különleges állattartó területből– Védelmi ~ 23 400m2 (2,34ha)
erdőterület
~ 26 100m2 (2,61 ha)
Összesen:
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~11 617 331 m2 (1161,73ha)

Mindösszesen:

Beépítésre nem szánt területből beépítésre kerül 137,00ha.
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.”

3. A Településszerkezeti terv leírás 11. Területi mérleg, eltérés bemutatása pontja az alábbiakkal
egészül ki:
„Az érintett országos / megyei övezetek területére vonatkozóan a tervmódosítás az országos /
megyei övezet területét nem változtatja meg, így biztosítja, hogy a PMTrT és az OTrT összhangba
hozataláig az államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása alapján lehatárolt övezetek esetében
alkalmazható +/- 5% -os eltérés nem kerül érvényesítésre.
Érintett Térségi Övezet
ásványi
nyersanyaggazdálkodási terület övezete
rendszeresen
belvízjárta
terület övezete

Térségi Övezet területe
Abony
közigazgatási
területén (%)
100

Térségi Övezet
területének
változása (%)
0

2,89

0

Az övezet határa nem változik, így megfelel a magasabb rendű tervek előírásának.”
4. A Településszerkezeti terv leírás az alábbi 12. ponttal egészül ki:
„12. Biológiai aktivitásérték szintentartása
A biológiai aktivitásérték 18/2010 (V.13.) NFGM rendelet szerinti kompenzációja felületminőséggel kerül
biztosításra, telken belül 20 méter szélesség alatti védőfásítással és a zöldfelület egy részén telken belül
termett talajon háromszintű növényzet telepítésével.
A változással érintett területek változás előtti A változással érintett területek változás utáni
biológiai aktivitásértéke
biológiai aktivitásértéke
14,1
14,4
„

5.

A Képviselő-testület a Településszerkezeti terv mellékletét képező Rajzi munkarészt módosító –
jelen határozat mellékletét képező - a TSZ-1/m1 jelű tervlapot jóváhagyja.

6. A Településszerkezeti terv jelen határozat szerinti módosítása a Helyi Építési Szabályzatról szóló
11/2013 (IV.29.) számú Önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2014. (IX.02.) számú
önkormányzati rendelettel egyidejűleg lép hatályba.
7. A Képviselő-testület felkéri a főépítészt, hogy a Településtervező bevonásával gondoskodjon a jelen
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Településszerkezeti terv, ide értve annak mellékletét
képező módosított TSZ-1 és TSZ-2 tervlapok elkészítéséről.
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Határidő: azonnal
Felelős:
Farkas Zsolt főépítész
8. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen döntés, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Településszerkezeti terv közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: az 7. pontban foglaltak teljesítését követően azonnal
Felelős:
dr. Balogh Pál jegyző
Végrehajtásban közreműködik: Titkárság
9. A Képviselő-testülete 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
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
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
--9. Napirendi pont tárgya: Abony Város 11/2013. (IV.29.) sz. Képviselő-testületi rendeleteként
jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének
módosítása ( I. )
Farkas Zsolt: Elmondta, az előterjesztés a Településszerkezeti tervet módosító határozathoz kapcsolódó
HÉSZ módosítást tartalmazza.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet-tervezet
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
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ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
24/ 2014. (IX.02.) sz.
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: Kr.) 29. § a) pont alapján,
figyelemmel a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009 (XII. 14.) IRM rendelet 2. §-ában foglaltakra, a
partnerségi egyeztetésben meghatározottak szerint, továbbá a Kr. 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 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, 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 Közgyűlés Elnöke, Pest Megyei Főépítész, Budapest
Nemzeti Környezetügyi Intézet, Budapest
Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Hatóság, Szolnok
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Budapest
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, Budapest
Újszilvás Község Önkormányzata,
Újszász Város Önkormányzata,
Cegléd Város Önkormányzata,
Szolnok Város Önkormányzata,
Zagyvarékas Község Önkormányzata,
Tószeg Község Önkormányzata,
Kőröstetétlen Község Önkormányzata,
Törtel Község Önkormányzata,
véleményének kikérésével az alábbiak szerint rendelkezik:
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A rendelet területi hatálya
1. §
Jelen rendelet területi hatálya a 2. § szerinti melléklet által lehatárolt területekre vonatkozik.
A rendelet melléklete
2. §
Jelen rendelet 1. számú melléklete az SZ-1/m1 jelű szabályozási tervlap, amely a HÉSZ 1. számú
mellékletét képező – Abony Város közigazgatási területére vonatkozó – SZ-1 Szabályozási terv módosítását
tartalmazza a 074/2. és részlegesen a 076/1. helyrajzi számú földrészleteken.
Szabályozási terv módosulásai
3. §
A HÉSZ 1. számú mellékletét képező – Abony Város közigazgatási területére vonatkozó – SZ-1 jelű
Szabályozási terve a jelen rendelet 1. számú melléklete szerint változik a 2. §-ban meghatározott
lehatároláson belül.
Módosuló rendelkezések
4. §
(1) A Helyi Építési Szabályzatról szóló Önkormányzati Rendelet III. fejezet Építési övezetek részletes
előírásai, Különleges terület 14. § (5) bekezdés g.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
g.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 40%, melyből termett talajon háromszintű növényzet telepítése
kötelező a biológiai aktivitásérték szinten tartása céljából.
Záró rendelkezések
5. §
(1)

A Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosul az 1.§-ban meghatározott
területre vonatkozóan, az 1.§-ban meghatározott területen kívüli területeire vonatkozóan változatlan
tartalommal hatályban marad.

(2)

Jelen rendelet a megállapítását követő 30. napján lép hatályba.

(3)

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

(4)

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

Kelt: Abony, 2014. augusztus 28.
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__________________________
Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

___________________________
dr. Balogh Pál
jegyző

Kihirdetve:
Abony, 2014. szeptember 02.

___________________________
dr. Balogh Pál
jegyző
A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
--10. Napirendi pont tárgya: Abony Város 11/2013. (IV.29.) sz. Képviselő-testületi
rendeleteként jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatának és
szabályozási tervének módosítása ( II. )
Farkas Zsolt: Elmondta, nem közvetlenül a HÉSZ módosítását tartalmazza az előterjesztés, hanem az Sz2es szabályozási tervlap módosítását, a felülvizsgálat során bekerült, de be nem tervezett külterületi csatorna
nyomvonal törlésének vonatkozásában.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet-tervezet
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
23/2014. (IX.02.) sz.
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 településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 29. § a) pont alapján,
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figyelemmel a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009 (XII. 14.) IRM rendelet 2. §-ában foglaltakra, a
partnerségi egyeztetésben meghatározottak szerint, továbbá a Kr. 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 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, 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 Közgyűlés Elnöke, Pest Megyei Főépítész Budapest
Nemzeti Környezetügyi Intézet, Budapest
Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Hatóság, Szolnok
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Budapest
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, Budapest
Újszilvás Község Önkormányzata,
Újszász Város Önkormányzata,
Cegléd Város Önkormányzata,
Szolnok Város Önkormányzata,
Zagyvarékas Község Önkormányzata,
Tószeg Község Önkormányzata,
Kőröstetétlen Község Önkormányzata,
Törtel Község Önkormányzata,
véleményének kikérésével az alábbiak szerint rendelkezik:
A rendelet területi hatálya
1. §
Jelen rendelet területi hatálya a 2. § szerinti melléklet által lehatárolt területekre vonatkozik.
A rendelet melléklete
2. §
Jelen rendelet 1. számú melléklete az SZ-1/m2a jelű szabályozási tervlap, amely a HÉSZ 1. számú
mellékletét képező – Abony Város közigazgatási területére vonatkozó – SZ-1 Szabályozási terv módosítását
tartalmazza a 0366/56. és a 0366/51. helyrajzi számú földrészleteken.
3. §
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Záró rendelkezések

(1)

Jelen rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)

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

(3)

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

Kelt: Abony, 2014. augusztus 28.

__________________________
Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

___________________________
dr. Balogh Pál
jegyző

Kihirdetve:
Abony, 2014. szeptember 02.
___________________________
dr. Balogh Pál
jegyző
A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

--11. Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
utcanévről, a házszámtábláról, valamint a házszámozás
szabályairól szóló rendeletének megalkotása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte Kovács Lászlót, ismertesse az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
álláspontját.
Kovács László: Elmondta, a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadásra javasolta a Képviselőtestületnek.
Kelemen Tibor: Kiosztásra került egy tájékoztató a rendelet-tervezethez kapcsolódóan. Módosítás történt a
17. §-ban, amelyek az új tervezetben a 2. §-ba kerültek rögzítésre. A másik módosítás a rendelet-tervezet 18.
§ (2) bekezdésében történt elírás javítása. A kiosztott anyag tartalmazza a helyes rendelet-tervezetet,
amelynek elfogadását kérte.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet-tervezet
elfogadásáról.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2014. (IX.02.) önkormányzati rendelete
az utcanévről, a házszámtábláról, valamint a házszámozás szabályairól
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) és a 32.
cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, tekintettel Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 51. § (5) és 143. § (3) bekezdéseire, a következőket
rendeli el:

A rendelet hatálya
1.§
(1) E rendelet hatálya Abony város bel- és külterületére egyaránt kiterjed.
(2) Személyi hatálya alá tartozik minden természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező más szervezet, aki Abony város közigazgatási területén ingatlantulajdonnal rendelkezik, vagy
annak állandó használója, kezelője.
2. §
Fogalmi meghatározások:
1. Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészlet.
2. Utca: a város belterületi ingatlanjait a városi közlekedés hálózatába bekapcsoló két oldalán folyamatosan
beépített, vagy beépíthető- közterület.
3. Út: olyan városszerkezeti szempontból jelentősebb utca, amely az alacsonyabb rendű utcákat gyűjti össze,
és/vagy közelebbi-távolabbi határrészekhez, településekre vezet.
4. Tér: utak, utcák kereszteződésében, csomópontjába városrendezési, földrajzi sajátosságok alapján
kialakított elsősorban közösségi, vagy városképi célokat szolgáló nagyobb közterület, amelynek minden
oldala körülépített, vagy körülépíthető.
5. Dűlőút: a város határában lévő földút, amely a település története során hagyományosan kialakult
mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanokat, s az azon kialakított tanyákat köti össze a magasabb rendű
utakkal.
6. Köz: kis keresztutca.

Utca elnevezésének általános szabályai
3.§
(1) Minden utcát el kell nevezni.
(2) Új utca nevét közterületként való lejegyzését követően egy éven belül meg kell állapítani.
(3) Ha egy utca a városrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes utcaként
megszűnik, az elkülönült utcarész(ek)nek - az elkülönüléstől számított egy éven belül - más nevet kell
adni.
(4) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már
elnevezett utca nevét veszi fel (meghosszabbítás)
4.§
(1) Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik az utcaneveket.
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(2) Meglévő utca nevét az új elnevezéseknél nem szabad használni.
5.§
A közterület elnevezésének lehetőleg a közvetlen környezet hagyományait, sajátosságait kell tükröznie,
vagy helyhez kötődő személyekkel kell kapcsolatosnak lennie. Az utcanév megállapításakor figyelemmel
kell lenni a nyelvhelyességi követelményekre.
6.§
Utca elnevezését bárki kezdeményezheti a polgármesternél.

Személyről való utcaelnevezés
7.§
(1) Személyről utcát elnevezni halála után, legalább 10 év elmúltával lehet.
(2) Az utcanév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.
(3) Kizárólag a családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség így is, vagy így ismert,
illetőleg ha az elnevezés egy családról történik.
(4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltakról eltérni akkor lehet, ha a személy nem eredeti nevén vált ismertté.
(5) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a
személynévhez, akkor ez az utcanévben is feltüntethető.
8.§
(1) Utcaelnevezéssel emléket állítani olyan magyar személynek lehet,
a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személyi
közmegbecsülésnek örvend,
b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett
vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó,
c) akinek Abony város életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult
Abony egészének vagy egy részének fejlődéséhez.
(2) Utcát elnevezni olyan nem magyar személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség
egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt.
Utca elnevezésének és megváltoztatásának eljárási szabályai
9.§
(1) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik az utcák elnevezése, nevük megváltoztatása.
(2) Az elnevezéstől számított tíz éven belül nem lehet az utcanevet megváltoztatni.
(3) A Szervezeti és Működési szabályzat szerint illetékes bizottság ( továbbiakban Bizottság ) ellátja az
utcaelnevezéssel kapcsolatos előkészítő feladatokat. Ennek keretében az utcaelnevezésekhez és nevük
megváltoztatásához kikéri az elnevezéssel érintett tulajdonosok véleményét, melyet akkor is a Képviselő
testület elé köteles terjeszteni - saját javaslatával együtt -, ha a tulajdonosok többsége által javasoltakat
nem támogatja.
(4) A jegyző a Képviselő-testület döntéséről értesíti a városi közszolgálati, ingatlan-nyilvántartó szerveket
és a közüzemek központjait, valamint gondoskodik az új és megszűnt utcanevekről szóló határozat
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helyben szokásos módon történő közzétételéről. A változás utcanévjegyzékben történő felvételéről a
jegyző gondoskodik.
Utcanévjegyzék
10.§
(1) Abony város közterületi neveiről utcanévjegyzéket kell vezetni.
(2)Az utcanévjegyzék közhitelű nyilvántartás, amely tartalmazza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a városrésznevet,
az utcanév elő- és utótagját,
az elnevezés időpontját,
az elnevezést megállapító szerv nevét és határozatának számát,
az elnevezés, névváltoztatás, védetté nyilvánítás indokát,
a korábbi utcanévre vonatkozó adatokat,
az utcanév jellegére (védett) utaló adatokat.

(3) Az utcanévjegyzék vezetéséről Abony Város Önkormányzatának jegyzője gondoskodik. Az
utcanévjegyzékbe bárki betekinthet.
Utcanevek védetté nyilvánítása
11.§.
(1) A helytörténeti, várostörténeti értékű utcaneveket védetté kell nyilvánítani.
(2) A védetté nyilvánításra az utcaelnevezés szabályait kell alkalmazni.
(3) Védett utcanevet nem lehet megváltoztatni.
Házszám meghatározásának szabályai
12.§
Az épület, telek házszámáról - az adott ingatlanra vonatkozó telekalakítást engedélyező hatósági
határozatban - a jegyző rendelkezik.
13.§
Házszámozással még nem érintett, utcanévvel elnevezett közterületen a számozás 1-gyel kezdődik és a
számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez csatlakozó utolsó belterületi földrészig.
a) A jellemzően vonalszerű közterület (utca) esetén a számozás növekedésének irányába nézve jobb
oldalon a páratlan, bal oldalon a páros számokat kell alkalmazni.
b) Egy oldalon beépített, jellemzően vonalszerű közterület esetén a számozás folyamatosan emelkedik (1,
2, 3 stb.),
c) A nem jellemzően vonalszerű kialakított közterület esetén (tér, park) épületeinek, telkeinek
számozása folyamatosan emelkedő számsorrendben, az óramutató járásával megegyező irányban
történik.
14.§
(1) Ingatlant házszámmal ellátni akkor kell, illetve az ingatlan házszámának megváltozása csak abban az
esetekben lehetséges, ha:
a) az ingatlan újonnan alakult, az ingatlan házszáma a hivatalos ingatlan- nyilvántartásban nem szerepel,
csak helyrajzi számmal meghatározott, vagy
b) több ingatlan azonos utcanév és azonos házszámmal szerepel a hivatalos ingatlan – nyilvántartásban,
vagy
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c) az ingatlan utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése nem a kialakult növekvő
számsorban található, vagy
d) ingatlan megosztására, vagy
e) ingatlanok egyesítésére kerül sor.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az ingatlan házszámának megváltoztatásáról a
polgármester külön határozatban rendelkezik.
(3) A kialakult számozás után a megosztott ingatlanok eredeti, (alátörés nélküli) sorszáma megmarad, s az
újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában az a, b, c, d stb.
alátörést kap (pl.: 1/a, 1/b, 1/c stb.).
(4) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a kérelmére indul,
akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.
(5) Telekalakítást követően úgy kell a számozni, hogy a változás a lehető legkevesebb ingatlant érintse.
(6) A 14. § szabályaitól eltérni csak a helyi hagyományok figyelembevételével lehet.
(7) A házszám megváltozását - a (2) bekezdés szerinti eljárást kezdeményező személynek - az arról
rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül az ingatlan-nyilvántartásba be kell
jegyeztetni.
Az utcanév és házszám kihelyezésének szabályai
15.§
A házszámot a közterületi telekhatártól mért 10 méteren belül, 2-5 méter közötti magasságban, az épület
közút felőli homlokzatán, vagy az ingatlan utcai kerítésén (bejárati ajtón) úgy kell elhelyezni, hogy az
utcáról jól látható és olvasható legyen.
16.§
(1) Az utca nevét jelző tábla elhelyezését az épület (telek) tulajdonosa (bérlője, használója) köteles tűrni.
Az ingatlan karbantartásával összefüggő munkák végzése során annak tisztántartásáról köteles
gondoskodni.
(2) Az utca nevét jelző táblát az utca jobb oldalán fekvő első, utolsó és közbenső sarki telken,
útkereszteződéseknél mindkét sarkon, a sarokingatlanokon kell elhelyezni, a 15. §. rendelkezéseinek
megfelelően. Utcanév megváltoztatása esetén a korábbi utcanévtáblát a tájékozódás megkönnyítése
érdekében – áthúzással érvénytelenítve – 2 év időtartamig az új nevet jelző tábla mellett kell hagyni.
(3) Az utcai névtáblák elhelyezéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
(4) A (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően bármely tulajdonos jogosult a 2.§-ban foglaltak szerint az
utcanevet kihelyezni.
17.§
(1) A telek, épület számozásáról a hiányozó és olvashatatlanná vált utcai név- és házszámtáblák
számbavételéről, ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
(2) Az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles pótolni a hiányozó vagy az elavult házszámtáblát.
(3) A nem valóságos állapotnak megfelelő, vagy nem a megfelelő módon kifüggesztett házszámtáblák
lecserélését és a 14.§ előírásainak megfelelő valós számozású házszámtábla kihelyezését a jegyző a
tulajdonos (bérlő, használó) terhére elrendelheti.
(4) A (2) és (3) bekezdésekben foglalt esetekben a tulajdonos szociális körülményeire tekintettel a
házszámtábla cseréjét a polgármester a Polgármesteri Hivatal költségére is elvégeztetheti.
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Záró rendelkezések
18.§
(3) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
(4) Hatályát veszti az utcanévről, a házszámtábláról, valamint a házszámozás szabályairól szóló
28/2003. (XII. 17.) önkormányzati rendelet.

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésén.

Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Balogh Pál
jegyző

Kihirdetve: Abony, 2014. szeptember 02.
Dr. Balogh Pál
jegyző
a 25/2014. (IX.02.) sz. rendelet melléklete

Abony Város utcáinak névjegyzéke

Abonyi Lajos utca

Damjanich János utca

János utca

Ady Endre utca
Alkotás utca
Alkotmány utca
Alma utca
András utca
Antal utca
Antos János utca
Apponyi Albert utca
Arany János utca

Deák Ferenc utca
Degré Alajos utca
Dembinszky utca
Dobó István utca
Dorottya utca
Dózsa György utca
Dugonics András utca

Jázmin utca
Jókai Mór utca
Jólét utca
Jósika Miklós utca
József utca
József Attila utca
Juhász Gyula utca

Egressy Gábor utca

Kaffka Margit utca

Endre utca
Eötvös József utca
Erkel Ferenc utca
Erzsébet királyné utca
Bajcsy -Zsilinszky Endre utca Esze Tamás utca
Bajtárs utca
Fadrusz János utca

Kapisztrán János utca
Kasza utca
Katona József utca
Kazinczy Ferenc utca
Kálvin János utca

Bajza József utca
Balassi Bálint utca
Baross Gábor utca
Bartók Béla utca
Battyány Lajos utca

Kemény Zsigmond utca
Kécskei út
Kinizsi Pál utca
Kisfaludy Károly utca
Kiss Ernő utca

Attila utca
Aulich Lajos utca
Árpád utca

Ferenc utca
Forró Elek utca
Függetlenség utca

Gaál Miklós utca
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Károly Róbert utca

Báthori István utca
Bem József utca
Bercsényi Miklós utca
Berzsenyi Dániel utca
Bethlen Gábor utca
Bezerédi Imre utca

Garay János utca
Gábor Áron utca
Gárdonyi Géza utca
Gergely utca

Béke utca
Bicskei út
Bihari János utca
Blaskovics utca
Bocskai István utca
Bodócs köz
Bolyai János utca
Budai Nagy Antal utca

Harkányi Frigyes utca
Hársfa utca
Herman Ottó utca
Hirn Márton Dr. utca
Hold utca
Homok utca
Honvéd utca
Hóvirág utca
Hunor utca

Koszta József utca
Kosztolányi Dezső utca
Kölcsey Ferenc utca
Könyök utca
Körte utca
Köztársaság utca
Kőrösi Csoma Sándor utca

Ceglédi út

Hunyadi János utca

Lenkei János utca

Corvin János utca
Cserép utca

Klapka György utca
Knézich Károly utca
Kodály Zoltán utca
Kossuth Ferenc utca
Kossuth Lajos tér
Kossuth Lajos utca

Haladás utca

Lázár Vilmos utca

Ibolya utca

Liget utca
Losonczy István utca

Csiky Gergely utca
Csillag Zsigmond utca
Csokonai utca
Czuczor Gergely utca

Illyés Gyula utca
Imre utca
Irányi Dániel utca

Lovassy Sándor utca
Lukács utca
Luther Márton utca

Madách Imre utca

Semmelweis utca

Vajda János utca

Magtár utca
Magyar Benigna utca
Mária utca
Mária Terézia utca
Márk utca

Simonfi Kálmán utca
Somogyi Béla utca
Somogyi Imre utca

Vak Bottyán utca
Vasút dűlő
Vasút út
Vasvári Pál utca
Vécsey Károly utca

Mártírok útja
Mátyás király utca
Méri István utca
Mikes Kelemen utca
Mikszáth Kálmán utca
Mogyoró utca

Szabadságharcos utca
Szabolcska Mihály utca
Szamóca utca
Szapáry utca
Szegfű utca
Szelei út

Világosság utca
Világszabadság utca
Viola utca
Vörösmarty Mihály utca

Mónus Illés utca
Móra Ferenc utca
Móricz Zsigmond utca

Szemere Bertalan utca
Szent László utca
Szent Margit utca

Wesselényi Miklós utca

Munkácsy Mihály utca
Munkás utca

Szeretet utca
Széchenyi István utca
Székely Bertalan utca
Szilágyi Dezső utca

Zrínyi Miklós utca

Nagy Lajos utca

Szabadság utca

Nagykőrösi út
Nagysándor József utca
Nép út
Néphadsereg utca
Névtelen utca
Nyáry Pál utca

Szilágyi Erzsébet utca
Szolnoki út
Szondi György utca
Szövetkezet utca

Nyírfa utca

Tamási Áron utca

Tabán utca
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Wekerle Sándor utca
Zoltán utca

Október 6. utca

Tavasz utca
Táborhegy dűlő

Park utca

Táncsics Mihály utca
Temető utca

Pál utca
Pázmány Péter utca
Petőfi Sándor utca
Péter utca
Prohászka utca

Radák Katalin utca
Radnóti Miklós utca
Ráday Imre utca
Rákóczi Ferenc utca
Reform utca
Rózsa utca

Téglagyár utca
Thököly Imre utca
Tinódi Lantos Sebestyén utca
Toldi Miklós utca
Tomori Pál utca
Tompa Mihály utca
Tószegi út
Tóth Árpád utca
Török Ignác utca
Tulipán utca
Türr István utca

Újszászi út
Újvilág utca

--12. Napirendi pont tárgya: Térfigyelő rendszer karbantartási feladatainak ellátására cég
megbízása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte Habony Istvánt, ismertesse a Pénzügyi Bizottság álláspontját.
Habony István: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, visszaadta az anyagot. Kérte, kerüljön
pontosan kidolgozásra, milyen feladatokat kell elvégezni a karbantartás során. Elmondta továbbá, felmerült
a kamerák hatékonyságának kérdése.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról, amely szerint a
2014. október havi Képviselő-testületi ülésre kerüljön az előterjesztés részletes kidolgozásra.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
186/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a térfigyelő rendszer karbantartási feladatainak ellátására cég megbízása
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatára az előterjesztést
további átdolgozásra visszaadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Hivatalt, készítsen a 2014. október havi Képviselő-testületi ülésre
ismételten előterjesztés, amely részletesen tartalmazza a cégek által adott ajánlatokban megjelölt
karbantartási feladatokat.
Határidő: 2014. szeptember 30.
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Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
--13. Napirendi pont tárgya: A POWER Karate SE részére sporttevékenység végzésére
alkalmas önkormányzati ingatlan biztosítása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztést. Elmondta, a Bizottságok az
előterjesztést megtárgyalták, nem támogatták a teremcserét.
Gulykáné Gál Erzsébet: Az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság nem támogatta az előterjesztésben
szereplő megoldást. Javaslata az anyagi támogatás volt, felajánlható alkalmas ingatlan hiányában.
Habony István: A Power Karate SE. 650.000,- Ft-ot kért, ami a bérleti díjra elég. A jelenlegi Vasút úti
ingatlan magántulajdonban van. A Tamási Áron u. 2. szám alatti volt ABOKOM ebédlőt megnézték, nem
találták alkalmasnak. A Bizottság javasolja az ingatlan megvásárlásának előkészítését.
Fekete Tibor: Az egyesületnek fix és állandó helyre lenne szüksége. Célszerű lenne egy külön ingatlant
biztosítani számukra. Kérte, hogy támogassa a Képviselő-testület az Egyesületet.
Dr. Magyar Gábor elhagyta az üléstermet, így a Képviselő-testületi tagok száma 7 fő.
Kovács László: Javasolta az összeg átvállalását, valamint Huszár Bertalan felkérését a Tamási Áron utcai
ingatlan értékbecslésének elkészítésére.
Mészáros Lászlóné visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 8 fő.
Habony István: Kérdezte Gulykáné Gál Erzsébettől, valóban maradt pénz az augusztus 20-i rendezvény
lebonyolítását követően a rendezvényre kapott összegből? Javasolta annak terhére megítélni a támogatást.
Gulykáné Gál Erzsébet: Jó ötletnek ítélte meg a megmaradt összeg átcsoportosítását.
Romhányiné dr. Balogh Edit:
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról, amely szerint a
POWER Karate SE részére a Képviselő-testület 650.000,- Ft támogatást biztosít, amelyet az egyesület
kizárólag a sporttevékenységéhez szükséges terem bérleti díjának kiegyenlítésére jogosult felhasználni.
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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187/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a POWER Karate SE részére sporttevékenység végzésre alkalmas önkormányzati ingatlan
biztosítására
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) foglaltak, valamint 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi
határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a POWER Karate SE részére 650.000,- Ft
támogatást biztosít, amelyet az egyesület kizárólag a sporttevékenységéhez szükséges terem bérleti
díjának kiegyenlítésére jogosult felhasználni.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban rögzített terembérleti díj fedezetét a 2014. évi költségvetés
Kulturális rendezvények sorának maradványa, valamint a fennmaradó részt a városi tevékenység
011130 cofog során az általános tartalék terhére biztosítja.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a döntésből fakadó
intézkedések megtételére és a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit
A végrehajtásban közreműködik:
Titkárság
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításának
tervezetében a jelen határozatban foglaltakat szerepeltesse.
Határidő: értelemszerűen
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
POWER Karate SE - Krupincza János
GEOR Bt. - Orján József Attila
---

Romhányiné dr. Balogh Edit:
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról, amely szerint Abony
Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az ingatlan megvásárlásának
előkészítésére.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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188/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a POWER Karate SE részére sporttevékenység végzésre alkalmas önkormányzati ingatlan
biztosítására
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) foglaltak, valamint 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi
határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki az Abony, Vasút út 8. szám alatti
ingatlan megvásárlására.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az ingatlan megvásárlásának
előkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői

--Szünet
--A szünetet követően a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 8 fő.
14. Napirendi pont tárgya: Az Abony, Köztársaság út 2. szám alatti ingatlan
hasznosítására vonatkozó kérelem elbírálása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.
Kovács László: Ismertette az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslatát.
Romhányiné dr. Balogh Edit:
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosítással kiegészített 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:
189/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
az Abony, Köztársaság út 2. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó kérelem elbírálásáról
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Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. § -ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony város
vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV. 12.) számú
önkormányzati rendeletben foglaltakat az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulástól a
Társulás által átvállalt önkormányzati feladatok ellátása során a feleslegessé váló Abony,
Köztársaság út 2. szám, belterület 58/1. hrsz 208 m² alapterületű önkormányzati ingatlant
visszaveszi.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete további hasznosítás céljából ingyenes használatba
adja az 1. pontban körülírt ingatlant a Segítő Szeretet Alapítvány (székhely: 2600 Vác, Hétkápolna
Derecske dűlő 2.) részére határozatlan időtartamra a jelen határozatban rögzített korlátozásokkal.
3. A Segítő Szeretet Alapítvány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. §. (1) bekezdés 8., 10. pontjában meghatározott – önkormányzati - közfeladatot lát el a
helyi Abonyi Karitász Csoporton keresztül.
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület folytatólagosan bérleti szerződést köt az Otthon
Szociális Szolgáltató Szervezettel (levelezési cím: 1182 Budapest, Királyhágó út 83.) határozatlan
időtartamra bruttó 31.600 Ft/hó bérleti díj ellenében, az ingatlanban található irodahelyiségre
vonatkozóan, a bérlő a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó feladatok ellátására.
5. A 4. pontban rögzített bérleti díjat az Önkormányzat a hivatkozott ingatlan közüzemi számlák
kifizetésére fordítja.
6. Amennyiben a 4. pont szerinti bérleti díj nem fedezi a közüzemi szolgáltatások díjait, abban az
esetben a Segítő Szeretet Alapítvány köteles a különbözetet megtéríteni.
7. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Segítő Szeretet
Alapítvány részére az ingatlan ingyenes használatára vonatkozó - a jelen határozatnak megfelelő
ingyenes használati megállapodás és ingyenes bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Segítő Szeretet Alapítvány
Otthon Szociális Szolgáltató Központ
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

---
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15. Napirendi pont tárgya: Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás nem
szociális alapon történő bérbeadása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Felkérte Habony Istvánt,
ismertesse a Pénzügyi Bizottság álláspontját.
Habony István: A Pénzügyi Bizottság javasolta a lakás önkormányzati érdekből való bérbeadását.
Javasolták a lakást Kelemen Tibor aljegyző úr részére bérbe adni, korábban benyújtott kérelmének
megfelelően.
Romhányiné dr. Balogh Edit:
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
190/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás nem szociális alapon történő bérbeadására
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényre figyelemmel, az Abony
Város Önkormányzatának az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről
szóló többször módosított 17/2007. (IV.26.) számú rendeletének 30. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzata önkormányzati érdek jogcímén bérbe adja 2014. szeptember 15-től
Kelemen Tibor János aljegyző részére munkaviszonyának fennállásáig, de legfeljebb 2019.
szeptember 14-ig az Abony, Vasút út 2. szám alatti 45 m2 alapterületű, komfortos önkormányzati
lakást, korábban benyújtott kérelme alapján.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozatnak megfelelő bérleti szerződés
megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési Osztály
Értesülnek: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Településfejlesztési Osztály
--16. Napirendi pont tárgya: A Piac-Vásárcsarnokban (Abony, Kossuth tér 5-7. hrsz. 859/4
hrsz.) található üzlethelyiség bérbeadására beérkezett
pályázat elbírálása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.
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Habony István: Ismertette a Pénzügyi bizottság álláspontját. kérdezte, az 500 e Ft biztosítási díj az
árukészletre vagy az ingatlanra vonatkozik?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Az ingatlanra vonatkozik. Az egész ingatlanra vonatkozóan van biztosítás, a
bérlőnek át kell vállalnia a bérelt helyiséggel arányos részét.
Kovács László: Ismertette az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság módosító javaslatait.
Habony István: Ismertette a Pénzügyi Bizottság javaslatát.
Romhányiné dr. Balogh Edit:
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak 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:
191/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a Piac-Vásárcsarnokban (Abony, Kossuth tér 5-7. hrsz. 859/4 hrsz) található üzlethelyiség
bérbeadására beérkezett pályázat elbírálására
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §-a, az Abony Város Önkormányzatának Abony Város vagyonáról és a vagyonnal
való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV. 12.) sz. önkormányzati rendelet 10. § (1-2)
bekezdése, továbbá az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint
elidegenítéséről szóló 14/2007. (IV. 12.) számú önkormányzati rendelete alapján az alábbi határozatot
hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth tér 5-7. szám alatti Piac- Vásárcsarnokban
lévő P 03/2 jelzésű, 41 m2 alapterületű üzlethelyiséget bérbe adja az Abovíz Kft-nek (Adószám:
24302502-2-13., székhely:2740. Abony, Vasút dűlő 19. képv. id. Vízner Sándor) határozatlan időre
61.500,-Ft+Áfa/hó bérleti díj ellenében.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét képező bérleti
szerződést, azzal hogy a bérleti szerződés 3.3.2. pontjában a bérlő által fizetendő óvadék összegét 3 havi
bruttó bérleti díj összegben határozza meg valamint a szerződés 7.1. pontjában a biztosítás kötvényt
minimális értékét 500.000.- Ft/évben állapítja meg.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármestert a határozat mellékletét képező bérleti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egységes arculat kialakítása érdekében a P-03/2
üzlethelyiség befejező munkálataival kapcsolatos egyeztetések lefolytatására a Településfejlesztési
osztály munkatársát jelöli ki. A hosszú távú bérbeadás biztosítása érdekében az üzlethelyiség
kialakításának költségeiből, a felhasznált anyagok és munkadíjak értékéből, egy év bérleti díj (738.000,Ft+Áfa, azaz bruttó 937.260,-Ft) kerül jóváírásra.
5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt szükséges intézkedések megtételére.
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Balogh Pál jegyző
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
ifj. dr. Tóta Áron ügyvéd
Abovíz Kft.
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
--17. Napirendi pont tárgya: Az ÁROP -3.A2-2013 pályázat keretében döntéshozatal
előkészítését, lebonyolítását, dokumentálását segítő
informatikai rendszer beszerzésére
Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte Dömök Sándor rendszergazdát, ismertesse az előterjesztés
tartalmát, a beérkezett ajánlatokat, valamint az előadáson látottakat.
Dömök Sándor: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, a beérkezett ajánlatokat összegző táblázatot.
Elmondta, a működés szempontjából a Bálinternet Kft. ajánlata a legmeggyőzőbb, azonban a legdrágább is.
Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, a bemutatón tapasztaltak alapján a Bálinternet Kft. által kínált
programot meggyőzőnek találta. Kérte a Képviselő-testületet, támogassa annak beszerzését.
Kovács László: Elmondta, ismeri a Bálinternet által bemutatott programot, javasolta annak beszerzését.
Romhányiné dr. Balogh Edit:
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak 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:
192/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
az ÁROP -3.A2-2013 pályázat keretében döntéshozatal előkészítését, lebonyolítását , dokumentálását
segítő informatikai rendszer beszerzéséről
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) és a 32.
cikk (1) bekezdés b) pontjában, meghatározott jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bálinternet Kft. rendszerének beszerzéséről és
bevezetéséről döntött.
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2. A rendszer beszerzésének költsége bruttó 1.587.500 Ft, mely összeg az ÁROP -3.A2-2013
Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi Régióban lévő önkormányzatok számára című
pályázatban rendelkezésre áll.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, továbbá
felhatalmazza a jelen határozat szerinti tartalommal a szerződés megkötésére és aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Titkárság
A határozatról értesül:
1. Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
2. Dr. Balogh Pál jegyző
3. Parti Mihály alpolgármester
4. Kelemen Tibor aljegyző
5. Valamennyi osztályvezető
6. Dömök Sándor
7. Bálinternet Kft.
--18. Napirendi pont tárgya: Az Abonyi Gyöngyszemek Óvoda, Abonyi Pingvines Óvoda
és Bölcsőde, Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító
okiratának módosítására
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 1. 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:
193/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda Alapító okiratának módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107.§-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendeletben, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) foglaltakat
az alábbi határozatot hozza:
1. a) Abonyi Gyöngyszemek Óvoda alapító okiratát az 1.a. számú melléklet szerinti tartalommal
módosítja.
1. b) Abonyi Gyöngyszemek Óvoda alapító okiratát a 2.a. számú melléklet szerinti tartalommal adja
ki.
2. Abony Város Képviselő-Testülete a 80/2013. (III.28.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
3. Abony Város Képviselő-Testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert az
alapító okiratok módosításának, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására.
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4. A Képviselő-Testület felkéri a polgármestert a változás törzskönyvi nyilvántartásba történő
átvezetéséhez kapcsolódó intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Titkárság
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Parti Mihály alpolgármester
3. Dr. Balogh Pál jegyző
4. Kelemen Tibor János aljegyző
5. Valamennyi osztályvezető
6. Abonyi Gyöngyszemek Óvoda
7. Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
Romhányiné dr. Balogh Edit:
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 2. 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:
194/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107.§-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendeletben, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) foglaltakat
az alábbi határozatot hozza:
1. a) Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát az 1.b. számú melléklet szerinti tartalommal
módosítja.
1. b) Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a 2.b. számú melléklet szerinti tartalommal
adja ki.
2. Abony Város Képviselő-Testülete a 80/2013. (III.28.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
3. Abony Város Képviselő-Testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert az
alapító okiratok módosításának, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására.
4. A Képviselő-Testület felkéri a polgármestert a változás törzskönyvi nyilvántartásba történő
átvezetéséhez kapcsolódó intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Titkárság
Gazdasági Osztály
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A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Parti Mihály alpolgármester
3. Dr. Balogh Pál jegyző
4. Kelemen Tibor János aljegyző
5. Valamennyi osztályvezető
6. Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde
7. Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
Romhányiné dr. Balogh Edit:
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 3. 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:
195/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107.§-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendeletben, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) foglaltakat
az alábbi határozatot hozza:
1. a) Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát az 1.c. számú melléklet szerinti
tartalommal módosítja.
1. b) Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a 2.c. számú melléklet szerinti
tartalommal adja ki.
2. Abony Város Képviselő-Testülete a 80/2013. (III.28.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
3. Abony Város Képviselő-Testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert az
alapító okiratok módosításának, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására.
4. A Képviselő-Testület felkéri a polgármestert a változás törzskönyvi nyilvántartásba történő
átvezetéséhez kapcsolódó intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Titkárság
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Parti Mihály alpolgármester
3. Dr. Balogh Pál jegyző
4. Kelemen Tibor János aljegyző
5. Valamennyi osztályvezető
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6. Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
7. Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
--19. Napirendi pont tárgya: Az Abony, Kálvin u. 9. sz. volt Márton kúria északi
melléképületre megkötött vállalkozási szerződés módosítása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.
Habony István: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslattal egyetértett.
Kovács László: Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság az előterjesztésben szereplő szerződés-tervezettel
kapcsolatban jogi szempontból kifogást nem emelt, javasolta elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak 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:
196/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
az Abony, Kálvin u. 9. sz. volt Márton kúria északi melléképületre megkötött vállalkozási szerződés
módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város Önkormányzat 1/1 tulajdoni
hányadát képező Abony, Kálvin u. 9. volt Márton kúria északi melléképület veszély-elhárítási
munkálatok elvégzésére a Generál Kontakt Bt. -t bízza meg nettó 4.441.777,-Ft + ÁFA
összegben.
2. A munkálatok elvégzésének fedezete 3.985.118,- Ft-ig a 165/2014. (VII.28.) számú határozat 1.
pontjában megjelölt Márton kúria északi melléképület veszély-elhárítási munkái sor. A további
fedezet a 2014. évi költségvetés városi tevékenység 011130 cofog során az általános tartalék
terhére biztosított (bruttó 1.655.939.- Ft)
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat
mellékletét képező módosított vállalkozási szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Valamennyi Osztály
Generál-Kontakt Bt.
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
--20. Napirendi pont tárgya: Márton kúria portikusz helyreállítására kivitelező cég
megbízása Abony, Kálvin u. 9. hrsz. 3343 műemléki
törzsszám:6878
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak 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:
197/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Márton kúria portikusz helyreállítására kivitelező cég megbízásáról Abony, Kálvin u. 9. hrsz. 3343
műemléki törzsszám:6878
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város Önkormányzat 1/1 tulajdoni
hányadát képező a Márton kúria (műemléki törzsszám:6878) portikusz helyreállítására a Generál
Kontakt Bt.-t bízza meg 1.855.554,-Ft + ÁFA azaz bruttó 2.356.554,-Ft összegben.
2.

Az 1. pontban megjelölt megbízási díj fedezetét –tekintettel a 77/2014. (III.27.) számú Képviselőtestületi határozatra - a 2014. évi költségvetés városi tevékenység 011130 cofog során az általános
tartalék terhére biztosítja.

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat
mellékletét képező vállalkozási szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Valamennyi Osztály
Generál-Kontakt Bt.
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
--21. Napirendi pont tárgya: Lejárt határidejű határozatok
Romhányiné dr. Balogh Edit:
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
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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:
198/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete által
hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtása kapcsán az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az alábbi határozatokat:
258/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
A városháza épületének veszély elhárítási munkálatainak elvégzésről
2/2014.(I.17.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata adósságának állam általi átvállalásához kapcsolódó megállapodás
megkötéséhez szükséges döntés meghozataláról
14/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
Építőanyag gyermekintézmények és műemlékek számára - Várépítő pályázat benyújtásáról (2740
Abony, Abonyi Lajos út 8. hrsz. 2380- volt Kostyán István kúria)
15/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
Építőanyag gyermekintézmények és műemlékek számára - Várépítő pályázat benyújtásáról (Abony,
Kálvin út 9. hrsz. 3343)
34/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat
Györe Pál abonyi díszpolgár emlékére állítandó szobor elkészítésére Pogány Gábor Benő
szobrászművész megbízásáról
96/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
az Abony, Tószegi út 63. (4166 hrsz.) szám alatti ingatlan helyi védettség megszűntetésére
142/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
egészségnap szervezésére kötendő együttműködés véleményezése
147/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
a Vadaspark bérleti szerződés módosítás elfogadásról
152/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásra vonatkozó döntéshozatalról
153/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
a 2014. évi közbeszerzési terv módosításáról
Z-156/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város víziközmű vagyonértékelése tárgyában kiírt közbeszerzési ajánlattételi felhívás
elfogadásáról
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélküli hosszabbítását rendeli el
az alábbi határozatok végrehajtására:
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Z-136/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Közoktatásáért díj adományozásáról
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását rendeli el az alábbi határozatok
végrehajtására:
Z-224/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az NFÜ KFF NFÜ/13/C/08-59/ 2013 számú döntésével kapcsolatos jogorvoslati lehetőség
igénybevételéről
309/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése című KMOP-4.7.1.-13 kódszámú
pályázaton való részvételről
1/2014.(I.13.) számú képviselő-testületi határozat
a Vidékfejlesztési Minisztérium által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosító települési
önkormányzatok és társulásaik feladatellátásának támogatására kiírt pályázaton történő részvételre
vonatkozó döntés meghozataláról
Z-4/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt keretén belül az „Abony Város
szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című pályázat megvalósításával kapcsolatban „ 1 db új
kétkaros konténerszállító gépjármű és 1 db 5 m3 –es nyitott konténer beszerzése” tárgyú
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról
31/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat
a belügyminiszter 4/2014. (I.31.) BM rendelete alapján az egyes önkormányzati feladatokhoz
kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételére pályázat benyújtása az Abonyi Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde víz és fűtési rendszerének felújításáról
90/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a Víziközmű szolgáltatás jövőbeni ellátásáról
114/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
a Salgóbányai Ifjúsági Tábor értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára
144/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
az abonyi 966, 967 és 968 helyrajzi számú belterületi ingatlanok (Lidl-telek) megvásárlására
vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyásáról
148/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
a POWER Karate SE kérelmének elbírálásáról
154/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Polgármesteri Hivatal központi fűtésének korszerűsítéséről
Z-155/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város úthálózat minőségének javítása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásának elfogadása
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22. Napirendi pont tárgya: Abony, volt Könyvtár Csillag Zs. u. 5. szám alatti ingatlanban
munkálatok elvégzésére fedezet biztosítása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a kiosztott határozati javaslatot. Elmondta, az összeg helyesen
bruttó 721.766 Ft.
Kovács László: A kérése az volt, hogy az összes lámpatestet cseréljék le.
Nász Péter: A többi lámpatestet most vásárolták.
Dr. Egedy Zsolt: Értelmezhetetlennek találta a határozati javaslat 1. pontjának megfogalmazását. Javasolta
annak módosítását az alábbira: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város
Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadát képező Abony, Csillag Zs. u. 5. szám alatti ingatlanban 48 db – az
árajánlatban megjelölt típusú - lámpatest felszerelésének munkálataival a Tolnátó Építőipari Szövetkezetet
bízza meg bruttó 721.766,- Ft összegben, melynek fedezete a 2014. évi költségvetés városi tevékenység
011130 cofog során az általános tartalék terhére biztosított.
Mészáros Lászlóné elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 7 fő.
Romhányiné dr. Balogh Edit:
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
199/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abony, volt Könyvtár Csillag Zs. u. 5. szám alatti ingatlanban munkálatok elvégzésére fedezet
biztosításáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország a helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város Önkormányzat 1/1 tulajdoni
hányadát képező Abony, Csillag Zs. u. 5. szám alatti ingatlanban 48 db – az árajánlatban
megjelölt típusú - lámpatest felszerelésének munkálataival a Tolnátó Építőipari Szövetkezetet
bízza meg bruttó 721.766,- Ft összegben, melynek fedezete a 2014. évi költségvetés városi
tevékenység 011130 cofog során az általános tartalék terhére biztosított.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozatnak
megfelelő szerződés megkötésére.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Határidő: azonnal
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő
módosításának tervezetében a jelen határozatban foglaltakat szerepeltesse.
Felelős: dr. Balogh Pál jegyző
A végrehajtásban közreműködik:
Gazdasági Osztály
Határidő: értelemszerűen
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Értesül:

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Valamennyi Osztály
Tolnátó Építőipari Szövetkezet
Abokom Nonprofit Kft.
Somogyi Imre Általános Iskola
---

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 a nyílt 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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