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Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 14-i rendkívüli 
üléséről. 
 

Napirend: Egyebek – Salgótarján, Vár u. 22. sz. 12191 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlan működtetése 
 

113/2009. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Egyebek – Salgótarján, Vár u. 22. sz. 12191 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlan működtetéséről 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a salgóbányai tábor üzemeltetését továbbra is az 
ABOKOM Nonprofit Kft-n keresztül biztosítja.  

 
2. Abony Város Önkormányzata a 2009. évben a tábor kihasználtságának 

biztosítása érdekében kiemelten együttműködik az intézményekkel és a 
civil szervezetekkel. 

 
3. A meleg étkeztetést vásárolt élelmezés formájában külső vállalkozó által, 

a kiszolgálást igény szerint alkalmi munkavállalói könyvel rendelkező 
helyi munkavállalóval kell biztosítani. A Képviselő-testület felkéri az 
ABOKOM Nonprofit Kft-t, hogy a legelőnyösebb ajánlatot tevő 
vállalkozással kössön szerződést a meleg étkeztetés biztosítására és 
kiszállítására vonatkozóan. 

 
4. Abony Város Önkormányzata az abonyi gyermekek táboroztatásához 

260,-Ft/fő/éj támogatást kíván biztosítani, ennek megfelelően elő kell 
készíteni a 6/2000. (II.29.) számú rendeletének módosítását. 

 
5. A Képviselő-testület a diákcsoportok táboroztatásakor 15 fő tanulónként 

1 fő pedagógus ingyenes táborhasználatát biztosítja. 
 

6. A Képviselő-testület a 2009. évre tervezett 30 db ágy és 30 db matrac 
cseréjének fedezetéül az önkéntes képviselői felajánlást és a május első 
felében tervezett jótékonysági bál bevételeit jelöli meg. 

 
7. A Képviselő-testület kéri, hogy szezonzárásra készüljön el egy 

tanulmányterv, amely a felújításra vonatkozó költségkalkulációt is 
tartalmazza. 

 
8. A Képviselő-testület kéri, hogy a tábor zárását követően az elszámolás 

történjen meg, melynek ismeretében a Képviselő-testület a salgóbányai 
tábor 2010. évi működtetésére vonatkozó döntés meghozatalára 
visszatér. 



9. A Képviselő-testület felkéri az ABOKOM Nonprofit Kft-t, hogy vizsgálja 
meg egy tábori belső büfé kialakításának és a gondnok által történő 
működtetésének lehetőségét. 

 
10. A Képviselő-testület felkéri az ABOKOM Nonprofit Kft-t, hogy vegye fel a 

kapcsolatot az Erdért Zrt.-vel kerti padok és asztok telepítése céljából. 
 

11. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Salgóbányai tábor 
2009. évi térítési díjainak megállapításáról szóló 394/2008. (XI. 27.) 
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

2009. évi szállásdíjak (éj/fő) 

6 éves kor alatt 
6 éves kortól 
(egységesen) 

780-,Ft (bruttó) 1.560-,Ft (bruttó) 

 
 
Határidő: 2009. május 30., 2009. december 31. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő 6. pont tekintetében 
A határozat végrehajtásában közreműködik: 
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő 
Településfejlesztési Osztály 
ABOKOM Nonprofit Kft. 
Határozatról értesül: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő 
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 
ABOKOM Nonprofit Kft. 

 
K.m.f. 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.   Dr. Németh Mónika s.k. 
            polgármester                jegyző 

 
Kivonat hiteléül: Abony, 2009. április 15.  
 
Darányi Erika 
       jkv. 
 


