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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. február 23-i rendkívüli nyílt üléséről 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Parti Mihály alpolgármester, Dr. Egedy Zsolt, 

Kocsiné Tóth Valéria, Gulykáné Gál Erzsébet, Dr. Magyar Gábor, Kovács László, Habony István, Fekete 

Tibor Károly, Képviselő-testület tagjai 9 fő. 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Vörös Mária aljegyző, Hegedűs Andrea Jegyzői 

Titkárságvezető-helyettes, Fiala Károly Településfejlesztési Osztályvezető, Fodor János Hatósági és 

Építésügyi Osztályvezető-helyettes, Kovács Teodóra Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi 

Osztályvezető, Márkus Tamás Mikro-Voks kezelő, Bevíz Barbara jegyzőkönyvvezető.  

 
Állampolgári megjelenés: 1 fő 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapította, 

hogy a Képviselő-testületi ülés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2007. 

(VI.29.) számú rendelet értelmében került összehívásra. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel 

határozatképes. 

 

Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.  

 

Napirend: 

 

Nyílt ülés:              Előadó: 

1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának   Romhányiné dr. Balogh Edit 

helyzetéről        Polgármester 

 

2. Beszámoló az Abonyi Strandfürdő állapotáról   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

3. Abony Város Településrendezési terveinek gyorsított   Romhányiné dr. Balogh Edit 

eljárású módosítására határozat meghozatala    Polgármester 

 

4. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 5/2000. Romhányiné dr. Balogh Edit 

(II.29.) rendelet módosítása      Polgármester 

 

5. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.  Romhányiné dr. Balogh Edit 

(II.18.) számú rendeletének módosítása    Polgármester  

 

6. Tájékoztató a társadalmi szervezetek 2011. évi    Romhányiné dr. Balogh Edit 

önkormányzati támogatások felhasználásáról   Polgármester 

 

7. Az építményadóról szóló 20/1998. (XII.19.) számú   Romhányiné dr. Balogh Edit 

önkormányzati rendelet módosítása    Polgármester 

 

8. Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való   Romhányiné dr. Balogh Edit  

gazdálkodás egyes szabályairól szóló, 13/2007. (IV.12.)  Polgármester 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata a nemzeti vagyonról  

szóló 2011. évi CXCVI. törvény függvényében (a tv. 18. §.  

(1) bekezdésben előírt kötelezettségek teljesítése 

 

 



9. Abony Város Önkormányzatának a képviselő   Romhányiné dr. Balogh Edit 

-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról Polgármester 

szóló 21/2007. (VI.29.)számú önkormányzati rendeletének  

módosítása 

 

10. Az Abony, Tószegi út 58/a sz. alatti Szivárvány Óvoda és  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Bölcsőde épületgépészet felújítási tervdokumentációjának   Polgármester 

elkészítésére tervező megbízása 

 

11. Beszámoló a virágosítás programban tett intézkedésekről, Romhányiné dr. Balogh Edit 

és további feladatok meghatározásáról    Polgármester 

 

12. Tájékoztató a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor működtetésével  Romhányiné dr. Balogh Edit 

kapcsolatban kialakult állapotról, és a megoldásának  Polgármester 

lehetőségeiről 

 

Zárt ülés:   

1. A Z-33/2012. (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat   Romhányiné dr. Balogh Edit 

felülvizsgálata a Lián Kertészet Kft. előzetes vitarendezési  Polgármester 

kérelme alapján 

 

2. Tájékoztató a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú    Romhányiné dr. Balogh Edit  

Művészetoktatási Intézmény alperes ellen indított   Polgármester 

munkaügyi perrel kapcsolatban  

 

              - - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi 

pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 

 

1./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről 

   

       Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte Pintér Gábor rendőr alezredest és Ambrus Zoltán kapitány 

urat, majd átadta a szót. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Köszöntötte a vendégeket, majd megkérte, hogy a kamerarendszerrel kapcsolatban 

Őrsparancsnok úr mondja el, ami az Ügyrendi és Közbiztonsági ülésen elhangzott. Illetve a jogosultsági 

körökkel kapcsolatban szeretne tájékoztatást kérni, mert a templom előtt elloptak egy kerékpárt a sértett 

egyből megtette a feljelentést, de a kamerafelvételt nem lehetett megtekinteni. 

 

Pintér Gábor: Köszöntötte a jelenlévőket majd elmondta, hogy a beszámoló 2011. évre vonatkozik, majd 

ismertette a beszámolót. A térfigyelő kamerák tervezésében elmondta, hogy részt vesz, mint szakmai 

segítő. A térfigyelő kamerák kihelyezése ugye megtörtént, ezek a kameratípusok műszaki szempontból 

olyan paraméterekkel rendelkeznek, ami a rendőrségnek megfelelően elfogadható és értékelhető. A 

felvételi rögzítések megfelelőek, a rendőrség tudja alkalmazni. Egy-két helyen vált kérdésessé, hogy meg 

kellene cserélni két kamerát, az a foci pályánál és a piacnál lévő kamera. Ezeknek a két kameráknak a 

megcserélése válna esedékessé. Ami a bűncselekményeket illeti a kerékpárlopások száma sajnos 

megemelkedett. Jelenleg ezeknek a bűncselekményeknek a helyszíne a központ. A térfigyelő kamerák 

telepítése után a kerékpár lopások száma más városokban 99 %-ban megszűnt. A diszpécserszolgálattal 



közvetlen összeköttetésünk van és a járőrautóval is. Ezáltal az utóbbi időben 4 kerékpárlopás, ami 

eredményes volt a kamerarendszer segítségével. Volt konkrétan olyan eset, hogy a diszpécser látta, hogy 

itt a Főtéren egy banda először kerékpár nélkül, majd utána kerékpárral tartózkodtak a Főtéren és a 

járőrök igazoltatták őket és 2010-ben ellopott kerékpár volt náluk, ami Ceglédről tűnt el. Bízik benne, 

hogy a Főtér II. ütemében még több kamerarendszer kerül kiépítésre. Elmondta, hogy az önkormányzat 

kötött együttműködési megállapodást a Pest megyei Rendőr-főkapitánysággal. A jogszabályoknak 

megfelelően küldi az önkormányzat a rendőrség felé a kamerafelvételeket. A templomi kerékpárlopással 

kapcsolatban felvette Aljegyző Asszonnyal a kapcsolatot és az Aljegyző Asszony utasítást adott Fodor 

Jánosnak, hogy ezek a felvételek kerüljenek kimentésre és a hétfői nap folyamán a felvétel kerüljön a 

rendőrség rendelkezésére. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kiegészítést szeretne mondani, hogy az Ügyrendi és Közbiztonsági 

Bizottság az Ön segítségével elkészített egy telepítési tervet, hogy hova kellene még térfigyelő kamerákat 

elhelyezni, lesz még közbiztonság biztosítására pályázati lehetőség az ORFK vagy az UNIO által, amin a 

város tud indulni. A pályázathoz egyedül a pénzügyi fedezet hiányzik. A központ alkalmas, hogy több 

száz kamera kerüljön kialakításra. Kérdezte Rendőrkapitány Urat, hogy kíván-e kiegészítést, tájékoztatást 

adni a testületnek, illetve a város lakosságának. 

 

Ambrus Zoltán: Elmondta, hogy az elmúlt év első felében a Készenléti Rendőrség és a Rendőr 

Szakközépiskola tanulói segítették a munkájukat. A környező településeken is észrevehető, hogy jobb a 

közbiztonság és véleménye szerint Abonyban is javult. Elmondta, hogy kaptak kutyás járőröket. Második 

félévben látszódott is a számadatokból, hogy a legfontosabb a közbiztonság rendszerében, hogy járőr van 

az utcán és mozog. A városnak a központját próbálták lefedni a kamerarendszerrel és lefedés alá vonni. 

Ez egy nagy dolog, hiszen Cegléd, Abony és Kőröstetétlen az a település ahol elmondhatjuk, hogy 

működőképes térfigyelő rendszer van. Komolyan kell venni az adatvédelmi törvényeket. Elmondta, hogy 

a rendőrségtől 11 fő ment el, 10 fő áthelyezéssel és a többi nyugdíjba vonult. Viszont a 11 fő helyett csak 

8 főt foglalkoztatunk. Ebben az évben létszámban erősödnek. Ezekben a hetekben fogja kialakítani az 

Országos Rendőr-főkapitányság. A parlament által meghatározott létszám 45 ezer fő. 

 

Kovács László: Tisztelettel köszöntött mindenkit. A törvényhez kapcsolódóan lenne kérdése, hogy az 

Alkotmány változásával kapcsolatban változott-e az a lehetőség is, hogy a látogatókat esetleg marasztalni 

lehet, amíg a rendőrjárőr megérkezik. Ez a változás az Ön értékelése szerint milyen eredményeket hozott, 

illetve mi az, ami még ettől várható. Még az emberek nem tudják, mennyire védhetik meg a saját 

tulajdonukat. 

 

Ambrus Zoltán: Elmondta, hogy az Alaptörvény azt tartalmazza, hogy most már a büntető 

törvénykönyvnek mindig a saját tulajdon és értékek megvédésénél az arányosság elvét kellett követni. 

Most már a lehetőség megadatott minden állampolgárnak, hogy saját javait olyan módon védje meg, 

ahogy szeretné. Ez a változás nem csak a tulajdonosokra vonatkozik, hanem azokra a személyekre is, akik 

ezeket el akarják tulajdonítani. Azt javasolja, hogy a lakosság fogjon össze és az információkat 

továbbítani kell. 

 

Dr. Magyar Gábor kiment az ülésről. 

 

Habony István: Elmondta, hogy két veszélyes terület van, az egyik frekventált terület a betöréses lopás 

és a lopás. Betöréses lopás 25 %-kal a lopás pedig több mint 30 %-kal emelkedett bázis évről tárgyi évre. 

Kérdezte, hogy mit jelent az összességében, hogy az őrs eredményességi munkaprojektje 2011. évben 

39,96%, mit jelent? Mit tud tenni a rendőrség a bűncselekmények csökkentése érdekében? A bűnözések 

száma nagy számban megnövekedett. 

 

Dr. Egedy Zsolt kiment az ülésről. 

 

Ambrus Zoltán: Elmondta, hogy egy rendőrnek az a dolga, hogy betartassa a szabályokat a lakossággal. 

Amit a rendőrnek végre kell hajtani, az le van írva. Igen, van olyan, hogy a rendőr szabálysértést észlel és 



feljelent, igen azt egyénileg is megtehetik, az nincs leírva. Az a baj, hogy a lakosság azt várja a rendőrtől, 

hogy csak figyelmeztessen. A kerékpárosok ki vannak akadva, hogy miért vannak megbüntetve, azért 

mert nincs rajtuk például láthatósági mellény stb. és ők a 2-dik helyen vannak a baleset okozásában. Aki 

ebben a szakmában van, az tudja, hogy nem egyszerű ezt a munkát végezni. A jogszabályban benne van, 

hogy gyermekkorú nem büntethető, hiába tudjuk, hogy ő követte el, nem büntethető. Viszont a többi 

lépést megtesszük. A falopásokkal kapcsolatban a rendőrök elkapják az elkövetőt, de a bíróság 1 nap után 

kiengedi őket, így nem tudnak mit csinálni. 

 

Kocsiné Tóth Valéria megérkezett az ülésre. 
 

Pintér Gábor: Képviselő úrnak szeretne válaszolni a betöréses lopásról és a lopásról. Konkrétan ezek a 

betöréses lopások nem a házba történő betörés, hanem a garázs, melléképület stb. és ezek már a betöréses 

lopáshoz tartoznak. Sajnos a betörők olyan dolgokat lopnak el, amiből minél hamarabb pénzt tudnak 

csinálni. Abonyban a vaslopások 60-70 %-ban szerepet játszanak. Ezeken a területeken jobb eredményt is 

el tudnánk érni, ha ezeket a telepeket jobban is tudnánk védeni. Az állampolgárok nagyon sok mindenben 

tudnának nekünk is és egymásnak segíteni. 

 

Kovács László: Abonyban a legtöbb ember tisztességes jogkövető ember, viszont tavaly volt egy olyan 

eset, hogy az a banda, akinél több begyűjtött tárgyi bizonyítékokat találtak, még mindig szabad lábon 

vannak, az ügyészség kiengedte őket. Annyit szeretne még, hogy a beszámolót nem elfogadjuk, hanem 

megismertük. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy ennek van-e jelentősége, hogy elfogadta a Képviselő- 

testület vagy megismerte? 

 

Ambrus Zoltán: Véleménye szerint a törvényben úgy szerepel, hogy elfogadja a testület. 

 

Fekete Tibor: Köszöntött mindenki, majd elmondta, hogy véleménye szerint felháborító, hogy egy 

kamera felvételt fél óra, 1 óra vagy 1 nap után lehet megkapni. Ha jogi lehetőség nyílik, az Innoven Kft. 

megajándékozza az Abonyi rendőrséget egy laptoppal vagy azzal a berendezéssel, ami ehhez szükséges.  

 

Dr. Egedy Zsolt visszajött az ülésre. 

 

Pintér Gábor: Megköszönte a segítséget a Képviselő-testületnek, a Polgármester Asszonynak, 

Aljegyzőnek és Alpolgármesternek. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett és a 

határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

36/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 

törvény 8.§ (4) bekezdésében foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város közrend- és közbiztonságának helyzetéről 

szóló beszámolót megismerte és elfogadta. 

 



 

 

 

 

 

A határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Ceglédi Rendőrkapitányság 

 

- - - 

 

Dr. Egedy Zsolt: Javasolta, hogy a zárt üléssel folytassák munkájukat, mert a vendégek megérkeztek. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak, hogy zárt üléssel 

folytassák munkájukat. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a javaslatot 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

37/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a nyílt ülés 1. napirendi pontját követően a zárt ülés folytatásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület a nyílt ülés 1. napirendi pontját követően zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 
 

              - - - 

 

2./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló az Abonyi Strandfürdő állapotáról 

     

        Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem kívánt tenni. 

 

Dr. Magyar Gábor: Azt gondolja, hogy az elmúlt időszakban az ABOKOM Nonprofit Kft. a legdrágább 

árajánlatot teszi. Így azt gondolja, most is drágábbak az ajánlatai, mint a többi cégnek. Véleménye szerint 

meg kellene kérni, hogy ne végezzék el a strandfürdő munkálatait, mert nagyon drágák. Konkrét javaslata 

az, hogy keressenek egy olcsóbb üzemeltetőt erre a célra. Nyitásig még van 2 hónap, meg kell vizsgálni, 

hogy az ABOKOM Nonprofit Kft helyett ki legyen az új üzemeltető. Írjunk ki egy pályázatot. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy régóta foglalkoznak azzal, hogy lehetne nyereségessé 

tenni a fürdőt. Személyes érintettségre hivatkozva ebben biztos nem fog állást foglalni. Közmunka 

programban végzik a takarítást a strand rendberakását. Mivel szezonális nyitva tartása van a 

strandfürdőnek a nyitási engedélyt minden évben meg kell kérni, amit tisztasági meszelések követik. 

Javasolja, hogy a szezonkezdés legyen az ABOKOM-mal megkezdve és a következő évre készüljön el 

egy pályázati tender. Elmondta, hogy minden évben sportegyesületek ingyen használják a strandot, így a 

bevétel jóval megcsökken.  

 



Dr. Magyar Gábor: A kötelező ingyen szolgáltatást be lehet írni a pályázati kiírásba. Véleménye szerint 

nem kellene húzni, halasztani, hanem minél hamarabb kiírni a pályázatot. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy nem azt mondta, hogy halogassuk hanem, hogy a nyitást 

el kell végezni. Ha kinyit a strand, ehhez a felhatalmazást az ABOKOM-nak meg kell adni, a pályázat 

kiírás ellen semmi kifogása. Nagyon örülne, ha fejlődne a strand és találnának olyan üzemeltetőt, aki 

mindennek eleget tesz. 

  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a határozati 

javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

42/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Abonyi Strandfürdő állapotáról szóló beszámoló elfogadására 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza. 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az abonyi Strandfürdő állapotáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Városi Strandfürdő nevét Abony 

Városi Termálfürdőre módosítja.  

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Városi Strandfürdő 2012. évi 

szezon indításához szükséges tárgyi feltételeinek fedezetét – bruttó 1.500.000,- Ft - a 2012. évi 

költségvetés terhére biztosítja. 

 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy Abony Városi Strandfürdő 

üzemeltetésére pályázat kerüljön kiírásara a megfelelő hatályos jogszabályokat figyelembe 

véve. 

 

 

Határidő:  2012. március 31. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Végrehajtásban közreműködik: 
  Településfejlesztési Osztály 

  Abokom Nonprofit Kft 

Értesül:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

  Parti Mihály alpolgármester 

  dr. Vörös Mária aljegyző 

  Valamennyi Osztályvezető 

  Abokom Nonprofit Kft. 

 

               - - - 

 

3./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Településrendezési terveinek gyorsított eljárású   

    módosítására határozat meghozatala 

     

        Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 



 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítette, hogy vannak 

olyan vállalkozások, amik igénylik a gyorsított eljárást. Tartalmazza az előterjesztés, hogy kik kérnek 

ilyen igényt. A Bioetanol Mezőgazdasági Zrt. részéről van egy igény, amiben nem megfelelőségi 

eljárásnál volt egy törvényességi észrevétel és ez városi érdek, hogy megvalósuljon, mert ebből a 

városnak bevétele van. Ezt az összeget nem hajlandó kifizetni. 

 

Kovács László: Mennyi ez az összeg? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: 300.000 Ft. 

 

Parti Mihály: Javasolja elfogadásra. 

 

Kocsiné Tót Valéria: A szélerőművel kapcsolatban szeretne kérdezni, hogy van-e rá igény? 

 

Farkas Zsolt: Elmondta, hogy van rá igény. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás mellett a határozati 

javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

43/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Településrendezési terveinek gyorsított eljárású módosítására határozat 

meghozatalára 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a többször módosított 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv) 

előírásait, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 176/2003. (XII. 17.) Képviselő-testületi 

határozattal, a 25/2003. (XII. 17.) önkormányzati rendelettel, valamint az azokat 159/2007 (V. 

10.) Képviselő-testületi határozattal és 19/2007. (V. 21.) önkormányzati rendelettel módosított 

Településrendezési tervének az alábbi témák szerinti – gyorsított – módosítását elindítja. 

I. Külterületen lévő ipari, gazdasági építési övezetben (Gip-1) a maximális építménymagasság 

módosítása (12 m) – HÉSZ 18.§ (1) bekezdés, 5. táblázatoszlop 

II. Külterületen lévő ipari, gazdasági építési övezetben (Gip-1) haszonállattartó építmény 

építési lehetőségének biztosítása – HÉSZ 18.§ (5) bekezdés törlése 

III. Belterületen lévő településközpont vegyes építési övezetben (Vt-1) legkisebb 

építménymagasság törlése – HÉSZ 12.§ (1) bekezdés, 5. táblázatoszlop 

IV. Belterületen a 360, 361/1 és 361/2 hrsz-ú területet magában foglaló tömb felülvizsgálata és 

fenti hrsz-ú területek átsorolása ipari, gazdasági (Gip) területre 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 176/2003. (XII. 17.) Képviselő-testületi 

határozattal, a 25/2003. (XII. 17.) önkormányzati rendelettel, valamint az azokat 159/2007 (V. 

10.) Képviselő-testületi határozattal és 19/2007. (V. 21.) önkormányzati rendelettel módosított 

Településrendezési tervének felülvizsgálatára és módosítására az I-III. módosításnál Kiszelovics 

Ildikó, a IV. módosításnál a Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. – jogosult – település 

tervezőt bízza meg. 



3. A Településrendezési terv gyorsított módosításának díja az I-IV esetekre rendben: 300.000,-, 

200.000,-, 150.000,-  és 550.000,- Ft + Áfa. Az II-IV eseteknél a tervezési díjat az érdekelt 

költségviselő – háromoldalú településrendezési szerződés alapján – megfizeti a tervezőnek. Az I. 

eset díja a 2012. évi költségvetésben biztosított. 

4.  Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit 

polgármestert a Településrendezési tervek gyorsított eljárású módosítására vonatkozó 

szerződések aláírására. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: 

 Farkas Zsolt főépítész 

 Jegyzői Titkárság 

Értesül: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Vörös Mária aljegyző 

 Jegyzői Titkárság 

 Farkas Zsolt főépítész 

 Településfejlesztési Osztály 

 Kiszelovics Ildikó vezető településtervező 

 Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 

 

               - - - 

 

4./ Napirendi pont tárgya: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 5/2000.  

     (II.29.) rendelet módosítása 

     

        Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítette, hogy Dr. Egedy 

Zsoltnak volt egy módosító javaslata és kiosztásra került. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított rendelet elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás mellett a rendelet 

módosítást elfogadta: 

 

 

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 5/2000. (II. 29.) rendelet módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) 

pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 16. §. (1) bekezdésében, valamint a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

 

1.§ 

A R. 5.§ (2) bekezdése az alábbira módosul: 



(2) E rendeletben szabályozott átmeneti segélyről – kivéve az (1) bekezdés szerinti gyógyszersegély-, 

szociális kölcsönről, karácsonyi támogatásról átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság dönt. 

 

2.§ 

 

A R. 8/A.§ (9) bekezdése az alábbira módosul: 
A Családsegítő Szolgálat kapcsolatot tart fenn a  Pest Megyei  Kormányhivatal Munkaügyi Központ 

Ceglédi Kirendeltségével.( Cegléd, Dózsa Gy. út 1.)  

 

3. § 

 

R. 8.§ (6) bekezdése az alábbira módosul: 
(6) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján, továbbá 

a jogosultság időtartama alatt  

       a) gyermeket vár és ezt szakorvos által vagy terhes gondozási kiskönyvvel igazolja, 

      vagy 

       b) tartósan beteg 18 év feletti közeli hozzátartozóját ápolja és emiatt kereső tevékenységet  nem végez, 

egyéb rendszeres pénzellátással nem rendelkezik, 

       c) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt a közfoglalkoztatásban való  részvételre átmenetileg 

vagy véglegesen alkalmatlan és emiatt rendszeres gyógykezelésen vesz részt 

rendszeres szociális segélyre jogosult. 

 

4.§ 

 

A R. 13. § (2) bekezdése az alábbira módosul: 

(2) Normatív lakásfenntartási támogatás önálló, természetbeli ellátásként a 1993. évi III. törvény 38.§. és 

39. § alapján nyújtható. 

A megállapított lakásfenntartási támogatás a közüzemi szolgáltató részére történő átutalással teljesül. 

 

5. § 

 

R. 3. § az alábbi (15) , (16)  és (17) bekezdésekkel egészül ki: 

 

 (15) Aktív korúak ellátására és lakásfenntartási támogatásra való jogosultság további feltétele, hogy a 

kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja köteles az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és 

annak udvarát, kertjét, a kerítéssel kívül határolt területét, a járdát tisztán tartani, az ingatlan állagát 

megóvni, rendeltetésszerű használatát és higiénikus állapotát biztosítani. 

 

a.) Fenti kötelezettség teljesítését a jegyző az ellátás megállapítását megelőzően a Humán 

Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály (továbbiakban:Humán osztály) munkatársainak 

közreműködésével ellenőrzi. Az ellenőrzésről minden alkalommal jegyzőkönyvet és 

fényképfelvételt kell készíteni 

b.) Amennyiben a kérelmező, illetve a jogosult fenti kötelezettségének nem tesz eleget a jegyző tíz 

napos határidő tűzésével - az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével – felszólítja a 

kötelezettség teljesítésére. 

 

(16) Amennyiben lakásfenntartási támogatás esetén a kérelmező vagy a jogosult a feltételeknek 

felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell 

szüntetni. 

a.) Amennyiben a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a jegyző a (15) bekezdés szerinti okból 

elutasítja, vagy a megállapított lakásfenntartási támogatást megszünteti, ugyanazon lakásra vonatkozóan a 

döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be 

normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet. 



 

(17) A Közterület-felügyelet munkatársai járőrszolgálatuk teljesítése során a lakókörnyezet tisztán 

tartására vonatkozó kötelezettség elmulasztásának észlelésekor kötelesek ellenőrizni a Humán Osztálytól 

havi bontásban kapott névsorban, hogy az ingatlan tulajdonosa a ( 15 ) bekezdésben szabályozott 

ellátásban részesül-e, és amennyiben részesül, úgy az egyéb szükséges intézkedésen kívül a tapasztalt 

hiányosságról a Humán Osztályt is értesítik, fényképfelvételekkel alátámasztott jegyzőkönyv 

megküldésével. 

 

Záró rendelkezés 

 

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) Hatályukat veszítik a R. 6.§ (2) c.) pontja, a 8. § (5) bekezdése és a 13.§ (3)-(13) bekezdései. 

 

 

 Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23. napján megtartott ülésén. 

 

 

                - - - 

 

 

5./ Napirendi pont tárgya: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.18.)  

        számú rendeletének módosítása 

     

        Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy december 31-én mennyi Ft kifizetetlen számla volt, illetve az anyagban 

szerepel, hogy több milliós a finanszírozási hiány és több milliárd a felhalmozási hiány, így akkor a 

működési hiány mennyi összeg? Illetve szeretné megkérdezni Aljegyző Asszonyt, hogy a hivatalban 

2011-ben helyettesítési pótlék lett-e kifizetve, illetve jutalom került e kifizetésre és ezek mekkora 

összegek? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kifizetetlen számlák 50 milliót kicsit meghaladják, de a csatorna hitelnek 

az átvezetése még nem történt meg. A Volksbank január első hetében utalta a 46 millió Ft-ot, 

gyakorlatilag december 15-el kifizetésre kerültek a számlák. Nem lett volna ennyi sem, ha decemberben 

megkapjuk azt a 46 millió Ft-ot. A helyettesítésre Aljegyzőnek került kifizetésre a jegyzői plusz kifizetés 

a  minimális 25 %. A jogszabály által a minimum lett kifizetve a helyettesítésre. 

 

Kovács László: Kérdezte, hogy 2 üléssel ezelőtt megbeszéltük, hogy a pénzmaradványt mire használjuk 

fel. Akkor most ezen felül van még 50 millió kifizetetlen számlák? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem, elmondja akkor még egyszer. A bank csak január 15-én küldte a 

pénzt, de nekünk ki kellett fizetni a számlákat decemberben. Ha a Volksbank küldte volna decemberben, 

akkor 4 millió Ft kifizetetlen összeggel zártuk volna az évet. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet módosítás elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a rendelet 

módosítást nem fogadta el. 



 

44/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.18.) számú rendeletének 

módosításáról 

   

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

2/2011. (II.18.) számú rendeletének módosítását nem fogadta el. 

 

            - - - 

 

6./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a társadalmi szervezetek 2011. évi önkormányzati   

     támogatások felhasználásáról 

     

        Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati 

javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

45/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A társadalmi szervezetek 2011. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló tájékoztató 

elfogadásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek 2011. évi önkormányzati 

támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztatót megismerte és elfogadja. 

 

- - - 

 

7./ Napirendi pont tárgya: Az építményadóról szóló 20/1998. (XII.19.) számú    

     önkormányzati rendelet módosítása 

     

        Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet módosítás elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a rendelet 

módosítást elfogadta: 



 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete 

az építményadóról 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az építményadó bevezetéséről a következő rendeletet alkotta: 

  

1. § 
 

„Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1998. (XII. 19.) sz. rendelete az építményadóról” 

cím helyébe a következő cím lép: 

 

„Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1998. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az 

építményadóról” 

 

2. § 

 

Az ÖR. 2. § (5) bekezdésében a „pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „adópolitikáért felelős 

miniszter” szövegrész lép. 

 

3. § 

 

Az ÖR. 3. § (1) bekezdésében a „fennmaradási engedély kiadását követő” szövegrész helyébe az 

„fennmaradási engedély jogerőre emelkedésé követő” szövegrész lép. 

 

 

Záró rendelkezés 

 

4. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti az ÖR. 1. § (2) bekezdése és a 2. § (4) bekezdése 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-án megtartott ülésén 

 

        - - - 

 

8./ Napirendi pont tárgya: Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes   

     szabályairól szóló, 13/2007. (IV.12.) önkormányzati rendelet   

     felülvizsgálata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.  

                                            törvény függvényében (a tv. 18. §. (1) bekezdésben előírt  

                                            kötelezettségek teljesítése 

 

        Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet elfogadásáról. 

 



 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a rendeletet 

elfogadta: 

 

 

Abony Város Önkormányzatának 

6/2012. (II.28.) rendelete 

az Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007 

(IV.12) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. §. (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében 

eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 5. §. (2) bekezdés c) pontjában és 18. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a 

következőket rendeli el: 

 

1. § A R. Bevezető részének helyébe a következő szöveg lép: 

„A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a törvényben foglaltak végrehajtására, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. §-ának (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, az 

önkormányzat vagyonának ésszerű és hatékony felhasználása, megőrzése és gyarapítása érdekében, és a 

mindezekkel kapcsolatos tevékenység szabályozása céljából az alábbi rendeletet alkotja:” 

 

2. § A  R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 2. §. (1) Az önkormányzati vagyon rendeltetése szerint törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. A 

törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását 

szolgálja, minden más vagyonelem az üzleti vagyon része. 

 

(2) A törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körét a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) rendelkezéseinek figyelembe 

vételével e rendelet 1. és 2. számú melléklete állapítja meg.” 

 

(3) A törzsvagyon a jogszabály vagy a képviselő testületi döntése által forgalomképtelen illetve 

korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyontárgyak összessége. 

 

 (4) Az üzleti vagyon forgalomképes ingatlanokból, ingóságokból, értékpapírokból, üzletrészekből és 

egyéb vagyoni értékű jogból áll.” 

 

3. § A R. 6. §-a az alábbi (1/A) el egészül ki: 

 

„Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon birtoklása, használata, hasznai 

szedésének joga, fenntartása, üzemeltetése, létesítése, fejlesztése, valamint felújítása a nemzeti vagyonról 

szóló törvényben szabályozott módon engedhető át másnak.” 

 

4. §  A R III. fejezetének címe az alábbiak szerint változik: 

 

„Az üzleti vagyon hasznosítása” 

 

5. § A R. 10. § (1) – (5) bekezdéseiben, illetve a (7) - (9) bekezdéseiben a „vállalkozói vagyon” 

szövegrész helyébe az „üzleti vagyon” szövegrész lép. 

 

6. § A R (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 



a) Üzleti vagyon jelképes ellenértékű átruházásáról, jelképes ellenértékű bérbeadásáról, egyedi 

határozattal a képviselő-testület dönthet. A jelképes ellenértékért tulajdont szerzőnek, illetve jelképes 

ellenértékű bérleti díjért bérlőnek a fenti esetekben a tulajdonszerzéssel, bérlettel, kapcsolatos összes 

költséget vállalnia kell. Jelképes ellenértékű átruházás, bérbeadás alapján a vagyontárgy forgalmi értéke 

az államháztartásról szóló törvényben meghatározott értékhatárt nem haladhatja meg. 

 b) Üzleti vagyon vállalkozásba való beviteléről egyedi határozattal a képviselő-testület dönthet. 

 c) Üzleti vagyontárgy állapotának, állagának javítására, megőrzésére irányuló felajánlások elfogadásáról 

a polgármester jogosult dönteni, amennyiben jogszabály, vagy helyi rendelet eltérően nem rendelkezik. A 

felajánlás elfogadása az önkormányzat részére kiadást nem keletkeztethet, kötelezettséget nem 

származtathat, a felajánló az ingatlanon csak az állapot, állag javítására, megőrzésére irányuló munkálatok 

elvégzésének idejéig tartózkodhat. A felajánlások elfogadásáról a képviselő-testület munkaterv szerinti 

soros ülésén tájékoztatni kell. „ 

 

7. § A R. 12. § (1) bekezdésében a „vállalkozói vagyon” szövegrész helyébe az „üzleti vagyon” 

szövegrész lép. 

 

8. § A R. 20. § (1) bekezdésében a „vállalkozói vagyon” szövegrész helyébe az „üzleti vagyon” 

szövegrész lép. 

9. §. A R. 1.a, 1.b.és 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. 2. és 3. számú melléklete lép.  

10. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon 

hatályát veszti. 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-án megtartott ülésén. 

 

 

1.. számú melléklet a 6/2012. (II.28) önk. rendelethez 

[1.a számú melléklet a 13/2007. (IV.12.) önkormányzati rendelethez] 

 

Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó vagyontárgyak: 

 

1. Az Nvt. szerint kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonelemek: 

 a csatolt 1/a melléklet szerint 

 

2. Kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon: 

ABOKOM nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

2740. Abony, Vasút u 15. 

100 %-os önkormányzati tulajdon 

 

 

2. számú melléklet a 6/2012. (II.28.) önk. rendelethez 

[1.b. számú melléklet a 13/2007. (IV.12.) önkormányzati rendelethez] 

 

Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonába tartozó vagyontárgyak: 

a csatolt 2. melléklet című táblázat szerint 

 

3. számú melléklet a 6/2012. (II.28.) önk. rendelethez 

[2. számú melléklet a 13/2007. (IV.12.) önkormányzati rendelethez] 

 

Az önkormányzat üzleti vagyonának részét képező forgalomképes Ingatlanok: 

a csatolt 3. melléklet című táblázat szerint 

 

           - - - 



 

9./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei  

     szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.)  

     számú önkormányzati rendeletének módosítása 

 

        Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítette, hogy Dr. Egedy 

Zsolt kezdeményezte, hogy a Közterület-felügyelet csoportként működjön ne osztályként. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Én nem ezt kezdeményeztem, hanem azt, hogy vizsgáljuk felül, hogy ne osztály szintű 

besorolás alapján kerüljön meghatározásra a Közterület-felügyelet. De akkor feltenné a kérdését, az hogy 

csoport úgy szerepel az anyagban, hogy egy szervezeti egység, akkor abban a bizonyos mellékletben 

miért nincs felsorolva, hogy Közterület-felügyeleti csoport? 

 

dr. Vörös Mária: Azért nincs felsorolva, mert az önkormányzat SZMSZ-e kizárólag az osztályokat 

nevesíti, ezért nincs az Adó csoport sem felsorolva, ami a Gazdasági osztály alatt működik.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Szeretne kérni egy fénymásolatot az SZMSZ-ből. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet módosítás elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a rendelet 

módosítást elfogadta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2011. (II.28.) önkormányzati rendelete 

Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) és 18. § (1) bekezdésében, valamint a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXIII. törvény 62. § (5) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

 Az SZMSZ 6. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

2. A hivatal belső szervezeti tagozódása 

 A hivatal feladatait az alábbi osztályi szintű szervezeti tagozódásban látja el.  A szervezeti tagozódás 

szempontjából a titkárság az osztállyal esik egy tekintet alá.  

Jegyzői titkárság 

Gazdasági osztály  

Humán közszolgáltatások és munkaügyi osztály  

Hatósági és építésügyi osztály 



Településfejlesztési osztály 

Okmányiroda  

Gyámhivatal  

A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei közötti munkamegosztás rendjét és a konkrét 

feladatokat Abony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza. 

 

Záró rendelkezések 

 

2. § 

 

E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba. 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-án megtartott ülésén. 

 

         - - - 

 

10./ Napirendi pont tárgya: Az Abony, Tószegi út 58/a sz. alatti Szivárvány Óvoda és   

                 Bölcsőde épületgépészet felújítási tervdokumentációjának    

       elkészítésére tervező megbízása 

 

        Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem kívánt tenni. 

 

Habony István: Kérdezte, hogy nem szerepel határidő az előterjesztésben, hogy mikor kell teljesíteni 

Csabai úrnak a tervet? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Benne van, hogy a teljesítési határidő 75 nap. 

 

Kovács László: Milyen alternatív energiaforrások betervezésére készül a tervező? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Napelemeket a meleg vízellátáshoz, mivel nagyon sok a meleg víz igénye 

az óvodának, bölcsődének. 

 

Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati 

javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

46/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Abony, Tószegi út 58/a sz. alatti Szivárvány Óvoda és Bölcsőde épületgépészet felújítási 

tervdokumentációjának elkészítésére tervező megbízásáról 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Csabai János-t, az Abony, 

Tószegi út 58/a sz. alatti Szivárvány Óvoda és Bölcsőde épületgépészet felújítási tervezésre. 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megbízási díj összegét, 500.000 -Ft 



erejéig Abony Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének szakmai szolgáltatások 

során biztosítja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármestert a határozatnak megfelelő szerződés aláírására. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy a soron következő testületi ülésre 

készüljön előterjesztés a Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréje és fűtési rendszerének 

korszerűsítésében megtett intézkedésekről. 

 

Határidő: 1. és 2. pont tekintetében 2012. március 31. 

                  3.pont tekintetében 2012. március 29. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásában közreműködik: 

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Szivárvány Óvoda 

 Árajánlat adók 

 

              - - - 

 

11./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló a virágosítás programban tett intézkedésekről, és   

       további feladatok meghatározásáról  

 

        Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítette, hogy a Pénzügyi 

Bizottság kérte, hogy a fásítást is vegyük bele a virágosításba. 

 

Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati 

javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

47/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A virágosítás programban tett intézkedésekről, és további feladatok meghatározásáról szóló 

beszámoló elfogadásáról  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a virágosítás programról szóló beszámolót megismerte 

és elfogadta.  

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetésben 2 millió forintot biztosít a 

virágosítási programra.  

 



Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  

Végrehajtásban közreműködik:  

Településfejlesztési Osztály  

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  

Parti Mihály alpolgármester  

dr. Vörös Mária aljegyző  

Valamennyi Osztályvezető  

 

               - - - 

 

12./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor működtetésével   

       kapcsolatban kialakult állapotról, és a megoldásának   

       lehetőségeiről 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, hogy az Oktatási Bizottság úgy fogadta el a határozatot, hogy 

megismerte a tájékoztatót. 17 % az önkormányzat részesedése a táborból. Szeretné kérni, hogy kerüljön 

megvizsgálásra, hogy a szomszédos táboroknak szálláshelyként illetve az étkezés igénybevételeként 

szükségük van-e táborra. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy nem rajta múlik, de nem hiszi, hogy bárki is 

engedélyezné, hogy felügyelet nélkül oda bárki is ott táborozzon. Pénzügyi Bizottság elnöke felvetette, 

hogy vegyük fel a kapcsolatot a helyi polgármesterrel, hogy vegyék át a tábort, de az tudjuk, hogy Cegléd 

Város Önkormányzata 42 %-kal bír a tábor iránt. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Sajnálatos, hogy egy tábor a Balatonon nem tud megnyitni. Ennek akkor az az oka, 

hogy a tulajdonos önkormányzatok nem akarnak bepótolni a nyitáshoz. A kistérségi társulás átvállalhatná. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem tudja átvállalni, mert van olyan kistérség aminek nincs 

tulajdonrésze. 2013-tóla a társulásokat meg akarják szűntetni.  

 

Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati 

javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

48/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor működtetésével kapcsolatban kialakult állapotról, és a 

megoldásának lehetőségeiről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor működtetésével 

kapcsolatban kialakult állapotról, és a megoldásának lehetőségeiről szóló tájékoztatót megismerte 

és tudomásul veszi. 

 
Határidő: 2012. február 29. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  



Jegyzői Titkárság 

Gazdasági Osztály 

A határozatról értesül: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Gazdasági Osztály 

Jegyzői Titkárság 
 

         - - - 

 

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, így Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester az ülést 

bezárta. Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit    dr. Vörös Mária 

                       Polgármester              Aljegyző 

     

 

 


