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Tisztelt Abádszalókiak!
A legutóbbi Abádszalóki Hírnökben Böjte Csaba „Készüljünk fel a hidegre!” 
c. cikkét idéztem.  Néhány nappal ezelőtt Orbán Viktor miniszterelnök úr is 
ekképpen nyilatkozott: „Bármennyire is azt szeretném, ha nem lenne igazam, 
a dolog úgy áll, hogy a következő év első fele viharos lesz Európában és viharos 
lesz nálunk is”. 

2011. december 14-én Abádszalók Város Képviselő-testületének az alábbi 
döntést kellett meghoznia: 

150/2011. (XII. 14.) számú képviselő-testületi határozat
Adósságrendezési eljárás kezdeményezéséről.

 Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1996. évi XXV. tv. 
5. § 1. bekezdésében biztosított jogkörében eljárva felhatalmazza a polgármestert 
az önkormányzat adósságrendezési eljárásának azonnali kezdeményezésére. 

 Határidő: azonnal. 

 Felelős: polgármester

Az eljárás megindításának okai? Mi vezetett ide?
A központi fi nanszírozás drasztikus csökkenése, miközben az ellátandó ön-
kormányzati feladatok nem csökkentek.

„Az elmúlt húsz év során folyamatosan szűkült az önkormányzatok moz-
gástere, a helyi közszolgáltatások biztosítása egyre nagyobb erőfeszítéseket 
igényelt. Ezt a helyzetet álláspontunk szerint alapvetően három tényező ered-
ményezte. Egyrészt az önkormányzati rendszer belső ellentmondásai, műkö-
dési zavarai, másrészt a nagy ellátórendszerek elmaradt reformjai, az állam 
szerepvállalásának tisztázatlansága, harmadrészt a folyamatosan csökkenő 
állami támogatások mértéke, miközben a kötelezően ellátandó feladatok szá-
ma jelentős növekedést produkált. A rendszer alulfi nanszírozottsága különö-
sen 2002 és 2010 között volt jelentős. Ez alatt az idő alatt közel 1000 milliárd 
forintot vettek ki az előző kormányok az önkormányzatok zsebéből. Mindezt 
nem bírta el a rendszer, pláne úgy, hogy nem történtek átfogó átalakítások.” 
(Forrás: Belügyminisztérium, Önkormányzati törvény koncepció, 2011.)

Az európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó túlzott abádszalóki feladat-
vállalások: az önerő biztosítására nem volt meg az önkormányzatnak a 
fedezete. Óriási kamatköltségek keletkeztek a pályázatok elszámolásának 
elhúzódása miatt. Illetőleg a pályázati elszámolásokban nem lehetett érvé-
nyesíteni az un. pótmunkák költségeit.

Hibás gazdasági-pénzügyi döntések: pl. termál-, pláza-projekt. 

Adósságrendezés
Miért most?
Bár voltak az önkormányzatok pénzügyi helyzetére vonatkozó kormányzati 
konszolidációs elképzelések (lásd. megyék konszolidációja), a mai európai, 
magyarországi pénzügyi-gazdasági helyzetben erre nem számíthatunk. Az 
önkormányzat a meglévő adósságállományt önmagában „ledolgozni” sem 
kiadáscsökkentéssel, sem megszorításokkal, sem újabb adók kivetésével 
nem tudja. 

A jelenlegi önkormányzat rengeteget dolgozott az adósságrendezés elke-
rülésén, azonban hitelt már nem kapott, így a feladatellátásához kapcsoló-
dó kiadásait már hitelből sem tudja fedezni.

A kötelező feladatok illetőleg a kötelező közszolgáltatások ellátása nem 
kerülhet veszélybe, ezek ellátásának a biztosítását jelen pillanatban csak az 
eljárás megindításával tudjuk elérni.

A jogszabályi változások most tették lehetővé azt, hogy az európai uniós ill. 
a derogációhoz kapcsolódó pályázatok (pl. abádszalóki szennyvíz beruhá-
zás) adósságrendezési eljárás alatt is megvalósíthatóak legyenek.

A néhány nappal ezelőtt lezajlott Állami Számvevőszék vizsgálata is meg-
állapította, hogy az adósságrendezési eljárás megindítását az önkormány-
zatnak kezdeményezni kell.

Hogyan tovább?
Az önkormányzat adósságrendezési bizottság létrehozásával válságkölt-
ségvetést alkot, amely mentén az eljárás alatt gazdálkodik. Reorganizációs 
programot valamint egyezségi javaslatot készít. Minderre maximum 240 
nap áll rendelkezésére. Ebben az időszakban kötelezettségvállalások és ki-
fi zetések csak a pénzügyi gondnok ellenjegyzésével teljesíthetők. Az adós-
ságrendezési eljárás alá vont helyi önkormányzat a válságköltségvetéséből 
1996. évi XXV. törvény mellékletében felsorolt, és számára külön törvény-
ben kötelezően előírt feladatok működési kiadásait fi nanszírozhatja.

Tisztelt Abádszalókiak!
Abádszalók Város Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
a lehető legrövidebb idő alatt le fogja zárni az adósságrendezést. Az eljárás 
alatt mindent megtesz azért, hogy ez minimális problémát, feszültséget 
okozzon a lakosságnak.

Ehhez az emberpróbáló feladathoz kéri továbbra is a támogatásukat 
Abádszalók Város Önkormányzata!

Kovács Mihály
polgármester
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Abádszalók Város Képviselő-testületének 17/2011. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Képviselő-testületének 18/2011. ( XII. 14.) önkormányzati rendelete

a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 15/2005. (X. 27.) önkormányzati ren-
delet módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 15/2011.(VIII.26.).sz.rendeletével 
módosított 2/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról.

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ 
(1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény (további-
akban: Sztv.) 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésé-
ben, valamint a 26. §-ban kapott felhatalmazás alapján és 
a 92.§-ban biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 
a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról 
szóló 15/2005. (X.27.) önkormányzati rendeletét (további-
akban R.) alábbiak szerint módosítja:

1. §
(1) A R. 1.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) Abádszalók Város közigazgatási területén élő magyar 
állampolgárokra; a község területét tartózkodási helyül 
megjelölő hajléktalan magyar állampolgárokra; a beván-
doroltakra és letelepedettekre; hontalanokra és a magyar 
hatóságok által menekültként elismert személyekre.
b) Abádszalók Város Önkormányzatának illetékességi 
területén tartózkodó hajléktalan személyekre, ameny-
nyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor 
nyilatkozatában Abádszalók város közigazgatási területét 
tartózkodási helyként megjelölte.

(2) A R. 1.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(3) E rendelet hatálya a (2) bekezdés tekintetében, az (1) 
bekezdésben foglaltakon túlmenően, kiterjed az Európai 
Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztár-
saság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.  

(3) A R. 1.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(4) E rendelet hatálya kiterjed a Sztv. 32/B § (1) bekezdés-
ben meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a 
szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak 
végrehajtásáról szóló uniós rendeletekben (a további-
akban: uniós rendeletek) meghatározott jogosulti körbe 
tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének 
időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar 
Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény 
szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

(4) A R. 1.§ (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés 
lép:

(5) A 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak 
járadéka tekintetében a törvény hatálya kiterjed a magas 
szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás 
céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártya) rendelkező 
harmadik országbeli állampolgárra, feltéve, hogy rendelke-
zik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilván-
tartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel.

2. §
(1) A R. 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(1) Abádszalók Város Önkormányzata az alábbi pénzbeli 
szociális ellátásokat biztosítja:
a) a Sztv. 38. § (9) bekezdésében meghatározott lakás-
fenntartási támogatást,
b) a Sztv. 43/B.-ban meghatározott ápolási díjat,
c) a Sztv. 45. §-ában meghatározott átmeneti segélyt,
d) a Sztv. 46. §-ában meghatározott temetési segélyt.

(2) A R. 2.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(2) Abádszalók Város Önkormányzata az alábbi természet-
beni szociális ellátásokat nyújtja:
a) Sztv. 50. § (3) bekezdésében meghatározott 
közgyógyellátást.

(2) A R. 2.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés 
lép
(4)A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott 
átmeneti segélyre, temetési segélyre, a 11. § (6) bekezdé-
sében szabályozott ápolási díjra való jogosultság megál-
lapítására, felülvizsgálatára, megszüntetésére, valamint 
a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetére 
szóló megtérítésének kötelezésére vonatkozó hatáskörét 
a polgármesterre ruházza át. Lakásfenntartási támogatás 
megállapítására, felülvizsgálatára, megszüntetésére, vala-
mint a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetére 
szóló megtérítésének kötelezésére vonatkozó hatáskörét 
/Társadalompolitikai-Oktatási-Közművelődési-Sport-
Szabadidős és Turisztikai Bizottság véleménye alapján/ a 
polgármesterre ruházza át.

3. §
(1) A R. 9.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(1) Az Sztv. 37. § (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti 
személy /továbbiakban: segélyben részesülő/ a rendszeres 
szociális segély folyósításának feltételeként köteles együtt-

működni Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális 
Szolgáltató Központja Abádszalóki Szakmai Egységével /
továbbiakban: Családsegítő/.

4.§.
(1) A R. 10.§ (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(1) önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási tá-
mogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában az 
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem 
haladja meg.

5.§.
(1) A R. 15.§ helyébe a következő rendelkezés lép
A jegyző az Sztv. 50. § (1) és (2) bekezdésében meghatá-
rozottakon túl, kérelemre közgyógyellátásra való jogosult-
ságot biztosít annak a szociálisan rászorult személynek, 
akinek:
a.) a családjában az egy főre számított havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 
%-át és
b.) havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja 
a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25 
%-át”.

Záró rendelkezés

6.§.
(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg a pénzben és ter-
mészetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról szóló 15/2005. (X.27.) önkor-
mányzati rendelet 1.§ (1) bekezdés, 1.§ (3) bekezdés, 1.§ (4) 
bekezdés, 1.§ (5) bekezdés, 2.§ (1) bekezdés, 2.§ (2) bekez-
dés és 2.§ (4) bekezdés, 9.§ (1) bekezdés, 10.§ (2) bekezdés 
és 15.§ hatályát veszti. 
(3) A pénzben és természetben nyújtott, valamint a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 
15/2005. (X.27.) önkormányzati rendelet a (2) bekezdés 
fi gyelembevétele mellett más módon nem változik.
(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Abádszalók, 2011. november 10.

 (:Kovács Mihály :) (: Ballagó László :)
 polgármester jegyző

Abádszalók Város Képviselőtestülete az államháztartásról 
szóló 1992. évi  XXXVIII törvényben, valamint az államház-
tartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. 
rendeletben foglaltak alapján az önkormányzat 2011. évi 
költségvetését az alábbiak szerint módosítja.

1.§
BEVÉTELEK

1.) Állami hozzájárulások előirányzata 26.758.462.-Ft-al 
növekszik ezen belül:

Feladat mutatóhoz kötött norm.hozz.jár. 
   +7.825.065.-Ft
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása
   - 56.400.-Ft
Központosított támogatás                                                 
   + 8.387.887.-Ft
ÖNHIKI  támogatása                                                        
   + 8.000.000.-Ft
Egyéb központi  támogatása                                             
   + 2.601.910.-Ft

2.) Működési bevételünk 12.435.000.-Ft-al csökken : ezen 
belül kötbér, kártérítés, pályázati forrás,értékesítet tárgyi 
eszköz Áfa-.ja, beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visz-
szaigénylés jogcímen. 
3.) Önkormányzatok sajátos működési bevétele 
2.860.000.-Ft-al növekszik: ezen belül: idegenforgalmi adó, 
adóval kapcsolatos pótlékok , bírság , egyéb bevétel.
4.)  Felhalmozási és tőke jellegű bevételünk előirányzata 
7.600.000.-Ft-al növekszik.             
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5.) Támogatás értékű bevételünk előirányzata  
43.116.000.-Ft-al növekszik:
1./  Támogatás értékű műk.bevétel:  + 43.000.000.-Ft
Előző évi műk.c.előir.maradv.telj.többc.kist.társ.          
   + 1.335.000.-Ft
Központi költségvetési szervtől    + 30.111.000.-Ft
Elkülönített állami pénzalaptól + 3.284.000.-Ft
Önkormányzattól  + 8.270.000.-Ft

2./  Támogatás értékű felhalmozási bevételek  + 116.000.-Ft
Beruh.c.támog.ért.bev. helyi önkorm. -  509.000.-Ft  
Beru.c.támog.ért.bev EU-s programra +  625.000.-Ft

6./ Finanszírozási műveletek
Működési célú hitel felvétel - 20.967.462.-Ft

A költségvetés bevételi főösszege 46.932.000-Ft-al  
   1.759.234.234.-Ft –ra módosul.

2.§
KIADÁSOK

1.) Működési és fenntartási kiadásunk előirányzata 
52.465.000.- Ft-tal növekszik, ezen belül:
Bér kiadás  + 38.766.000.- 
Munkaadókat terhelő járulékok + 6.477.000 .-
Dologi kiadás  + 7.222.000.-

3.)  Működési tartalék                                                                        

4.) Felhalmozási célú kiadások előirányzata 5.533.000.-Ft-
al csökken.
Beruházási célú kiadás - 4.466.000.-
Felújitási feladatok + 2.203.000.-
Beruh.c. támog.értékű. kiadások - 7.829.000.-
Felhalmozási hitel törlesztés + 614.000.-
Felhalmozási célú hitel kamat + 10.066.000.-

Értékesített tárgyi eszköz Áfa befi zetése - 1.500.000.-
Felhalmozási célú tartalék - 8.621.000.-
Részesedések / Tisza-tó Strand Kft. törzstőke /                        
  + 4.000.000.- 
A költségvetési kiadási főösszege 46.932.000.-Ft-al  
   1.759.234.234.-Ft-ra módosul.

3. §
1.) A képviselő-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy a módosításokat a költségvetésben, a számviteli nyil-
vántartásokon vezesse át.
2.) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdeté-
séről a jegyző gondoskodik.

Abádszalók, 2011. december  13.
 (:Kovács Mihály :) (: Ballagó László :)
   polgármester  jegyző

Abádszalók Város Képviselő-testületének 19/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 15/2009.(XII.17.) rendelet módosításáról

1.§
A helyi iparűzési adóról szóló 15/2009. (XII.17.) ren-
delet (továbbiakban „R”) 
5. §. (1) és (11) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
„(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység 
esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az 
eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgál-
tatások értékével, az alvállalkozói teljesítések értékével, 
az anyagköltséggel,továbbá az alapkutatás, alkalmazott 
kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen 
költségével.”
„(11) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi terüle-
tén vagy külföldön végez állandó jellegű iparűzési tevékeny-
séget, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira 
leginkább jellemzően – a vállalkozónak kell a 3. számú mel-
lékletben meghatározottak szerint megosztania.”

2.§
A „R” 11. §. (3)  bekezdésének helyébe az alábbi ren-
delkezések lépnek:
 „(3)  a) a számviteli törvényben meghatározott értéke-
sítés nettó árbevétele (egyszeres könyvvitelt vezető vállalko-
zó esetében: a pénzügyileg rendezett nettó árbevétel és a 
nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének 
együttes összege), csökkentve a társasági adóról és az osz-
talékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbe-
vételként elszámolt ellenértékkel, a jövedéki adó fi zetésére 
kötelezett vállalkozó esetében az adóhatósággal elszámolt – 
az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az egyéb ráfordí-
tások között kimutatott – jövedéki adó összegével, továbbá 
az egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal 
elszámolt regisztrációs adó,energiaadó összegével, feltéve 
ha az így elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összege 
az értékesítés nettó árbevételét növelte, valamint a külön 
jogszabály szerinti felszolgálási díj árbevételként elszámolt 
összegével, a b)–g) alpontokban foglalt eltérésekkel.
 b) a hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál: a 
kapott kamatok és kamat jellegű bevételek csökkentve a 
fi zetett kamatokkal és kamat jellegű ráfordításokkal, növelve 
az egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeivel, a befektetési 
szolgáltatások bevételeivel és a nem pénzügyi és befektetési 
szolgáltatás bevételével. Fedezeti ügyletek esetén az alap-
ügylet (fedezett tétel) nyereségének/veszteségének és az 
ahhoz tartozó fedezeti ügylet veszteségének/nyereségének 
nyereség jellegű különbözete tartozik a nettó árbevételbe. 
A számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos 
ügyletek esetében azok eredményének összevont különbö-
zete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereség jellegű.

 c) biztosítóknál: a biztosítástechnikai eredmény növel-
ve a nettó működési költségekkel, a befektetésekből szár-
mazó biztosítástechnikai ráfordításokkal (csak életbiztosí-
tási ágnál), az egyéb biztosítástechnikai ráfordításokkal, a 
kapott kamatokkal és kamat jellegű bevételekkel, a biztosí-
tási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételeivel, 
a befektetések értékesítésének árfolyamnyereségével és az 
egyéb befektetési bevételekkel(nem életbiztosítási ágnál), 
az életbiztosításból allokált befektetési bevétellel, valamint 
a nem biztosítási tevékenység bevételeivel, valamint csök-
kentve a Kártalanítási Számlával és a Kártalanítási Alappal 
szemben ráfordításként elszámolt összeggel, a tűzvédelmi 
hozzájárulásként elszámolt összeggel és a biztosítottaknak 
visszajuttatandó befektetési eredménnyel.
Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fedezett tétel) 
nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedeze-
ti ügylet veszteségének/nyereségének nyereség jellegű 
különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A számviteli tör-
vény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek eseté-
ben azok eredményének összevont különbözete tartozik a 
nettó árbevételbe, ha az nyereség jellegű.
 e) befektetési vállalkozásoknál: a befektetési szolgál-
tatási tevékenység  bevételei növelve a nem befektetési 
szolgáltatási tevékenység bevételeivel, valamint a kapott 
kamatokkal és kamat jellegű bevételekkel. Fedezeti ügy-
letek esetén az alapügylet (fedezett tétel) nyereségének/
veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet vesz-
teségének/nyereségének nyereség jellegű különbözete 
tartozik a nettó árbevételbe. A számviteli törvény szerinti 
kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok 
eredményének összevont különbözete tartozik a nettó ár-
bevételbe, ha az nyereség jellegű.
 g) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi 
fi óktelepénél, valamint a külföldi székhelyű európai rész-
vénytársaság és európai szövetkezet magyarországi telep-
helyénél, továbbá egyéb más külföldi székhelyű vállalkozás 
magyarországi telephelyénél: a fi óktelep (telephely) szám-
viteli beszámolója (ha a telephelynek számviteli beszá-
moló-készítési kötelezettsége nincs, akkor nyilvántartásai, 
bizonylatai) alapján kimutatott, az a) pont – illetve, ha a 
külföldi székhelyű vállalkozás a b), c) és d) alpontok vala-
melyikében említett szervezet, akkor az ott meghatározot-
tak – szerinti nettó árbevétel.
 h) lakásszövetkezet, társasház, (köz)alapítvány, társa-
dalmi szervezet, köztestület, egyesület, önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztár, iskolaszövetkezet, a büntetés-végrehajtá-
sért felelős miniszter felügyelete alá tartozó,a fogvatartottak 
kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szerve-
zetek, a kizárólag a fogvatartottak foglalkoztatása céljából 

közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofi t gazdasági 
társaság, a TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofi t Kft. a KHVT 
Közlekedési, Hírközlési, Vízügyi Tartalékgazdálkodási Kiemel-
kedően Közhasznú Nonprofi t Kft. esetében a vállalkozási 
tevékenységből származó, a) pont szerinti nettó árbevétel. 
Nem minősül vállalkozási tevékenységből származó nettó 
árbevételnek a társasház és a lakásszövetkezet belső szolgál-
tatásból származó árbevétele.
 i) a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya 
alá tartozó, a 26. pont a) és b) alpontja szerinti vállalkozó-
nál: a tevékenységvégzéssel (termékértékesítés, szolgálta-
tásnyújtás) közvetlen összefüggésben kapott – általános 
forgalmi adó nélküli ellenérték, növelve a kompenzációs 
felárral és csökkentve az adóhatósággal elszámolt regiszt-
rációs adó összegével, feltéve, hogy azt bevételként elszá-
molta, továbbá azon bevétellel, amelyet a számvitelről szó-
ló törvény alapján egyéb bevételként kellene elszámolni.”

3.§ 
A „R” 11. §.  (9)  bekezdésének helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:
 „alvállalkozói teljesítések értéke: az adóalany által 
továbbadott (számlázott) olyan alvállalkozói teljesítés ér-
téke, amelynek végzése során az adóalany mind megren-
delőjével, mind alvállalkozójával a Polgári Törvénykönyv 
(Ptk.) szerinti – írásban kötött – vállalkozási szerződéses 
kapcsolatban áll. Ide értendő annak a – közvetített szolgál-
tatásnak nem minősülő – szolgáltatásnak az ellenértéke is, 
amelyet az adóalany az általa értékesített új (a használat-
bavételi engedély jogerőre emelkedését megelőzően vagy 
azt követően első ízben értékesített) lakás előállításához a 
Ptk. szerinti, írásban megkötött vállalkozási szerződés alap-
ján vesz igénybe. Az e pont szerinti értékkel az adóalany 
akkor csökkentheti a nettó árbevételét, ha azzal a 22. pont 
a) alpontja szerint jogdíjként, a 36. pont szerint eladott áruk 
beszerzési értékeként, a 37. pont szerint anyagköltségként 
vagy a 40. pont szerint közvetített szolgáltatások értéke-
ként nettó árbevételét nem csökkentette;”

4.§
A „R” 11. §.  (10)  bekezdésének helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:
 „közvetített szolgáltatások értéke: az adóalany által 
saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel(a megren-
delővel) írásban kötött szerződés alapján, a szerződésben 
rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan 
formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgál-
tatás értéke. Közvetített szolgáltatásnál az adóalany vevő-
je és nyújtója is a szolgáltatásnak, az adóalany a vásárolt 
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Abádszalók Város Képviselő-testületének 20/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Képviselő-testületének

az idegenforgalmi adóról szóló 17/2004.(XII.09.) és a  17/2002.(XII.12.) rendeletekkel módosított 
17/2000.(XII.14.) rendelet módosításáról.

2011. november 10-i ülésén hozott határozatai – rövidített formában 

1. §.
Az idegenforgalmi adóról szóló 17/2000.(XII.14.) ren-
delet (továbbiakban: „R”) 4. §. /1/ bekezdése helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:
          
Az adó mértéke:
a 3. §. /1/ bekezdése alapján személyenként és vendégéj-
szakánként – kereskedelmi szálláshelyeken és magánszál-
láshelyeken egységesen 400.- Ft.

2. §.
A „R” 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
/1/  Az 1. §. /1/ bekezdése alapján fi zetendő adót:
a.) szálláshely ellenérték fejében történő átengedése 
esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, 
b.) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen 
történő átengedése esetén, a szálláshellyel, ingatlannal 
rendelkezni jogosult, az ott tartózkodás utolsó napján,
(továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be.
/2/  Az /1/ bekezdés szerint fi zetendő idegenforgalmi adót 
az adóbeszedésre jogosult akkor is tartozik befi zetni, ha 
annak beszedését elmulasztotta.

2. §.
Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, ren-
delkezéseit ettől az időponttól kell alkalmazni.

3. §.
A rendelet kihirdetéséről és az egységes szerkezetbe 
foglalásáról a jegyző gondoskodik.

Abádszalók, 2011. december 13.
 (: Kovács Mihály:)  (: Ballagó László :)
 polgármester  egyző

121/2011. (XI. 10.) számú képviselő-testületi határozat:
Abádszalók Város Képviselő-testülete a Hátrányos Helyzetű 
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való 
részvételére szóló előterjesztést, illetve napirendet nem tár-
gyalja, azt későbbi időpontban bizottsági javaslattal kéri dön-
tésre beterjeszteni. 

122/2011. (XI. 10.) számú képviselő-testületi határozat:
Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyed 
éves teljesítéséről szóló tájékozatót tudomásul veszi. 

123/2011. (XI. 10.) számú képviselő-testületi határozat:
Abádszalók Város Képviselőtestülete az önkormányzat 2012. 
évi költségvetésének koncepcióját megtárgyalta és az alábbi 
feladatokat, iránymutatást határozta meg a további tervező-
munkához: 
 1.) A bevételek és kiadások teljes körű számbavétele 
érdekében a részletes költségvetésben szerepeltetni kell a 
2011. évi várható pénzmaradványt, az áthúzódó faladatokat, 
a kifi zetetlen szállítói számlákat és egyéb kötelezettségeket. 
 2.) 2012. évben is kiemelt feladat a pályázat útján nyert, 
képviselőtestület által jóváhagyott fejlesztések forrásának 
megteremtése, pénzügyi-műszaki előkészítése, lebonyolítá-
sa, az elkészült beruházások műszaki és pénzügyi lezárása, a 
támogatások folyamatos igénylése.  
Ezért 2012. évben is változatlanul fontos, hogy a felhalmozási 
célú források teljes elkülönítésre kerüjenek a költségvetésen 
belül, időlegesen se kerüljenek bevonásra működési feladatok 
fi nanszírozására.                                                                                                                                A 
részletes tervezés során fejlesztési forrásként az adott évben 
képződő, felhalmozási célra fordítható bevételt és az előző évi 
felhalmozási célú maradványt is  tervezni kell.
 3.) A működés területén továbbra is fő cél a szigorú, 
takarékos gazdálkodás, a működést segítő pályázati lehető-
ségek kihasználása, a fi nanszírozás folyamatossága. 
 4.) A részletes költségvetés összeállítása során biztosí-
tania kell, hogy az önkormányzat 2012. évi forráshiánya, mű-

ködési hitel szükséglete ne haladja meg a jelenlegi hitelkeret 
összegét.  Ennek érdekében:

-  Meg kell vizsgálni az önkormányzati vagyon további 
értékesítési lehetőségét. 

-  Szükség és lehetőség szerint javaslatot kell készíteni va-
lamennyi intézmény esetében a térítési díjak, működési 
bevételek, valamint az önkormányzati tulajdonú ingat-
lanok bérleti díjainak emelésére.

-  Szigorú, következetes behajtási munkával – szükség 
szerint külső szervezet igénybe vételével – biztosítani 
kell a hátralékok mind teljesebb körű behajtását min-
den területen. 

 5.) A helyi adóknál a törvénymódosítás adta új telepü-
lési adó kivetésének lehetőségével önkormányzatunk nem 
kíván élni. 
 6.) Az adóbevételek növelése illetve szinten tartása ér-
dekében szükséges azonban megvizsgálni a meglévő adóne-
meink közül az idegenforgalmi, valamint a magánszemélyek 
kommunális adója tételeinek emelési lehetőségét. Az előze-
tes számítások szerint: 

-  Idegenforgalmi adónál az adótétel 350,- Ft-ra eme-
lésével 1,5 millió Ft, 400,- Ft-ra emelésével 3 millió Ft 
adóbevételi többlet várható, melyhez jön még az állami 
támogatás

-  A magánszemélyek kommunális adójánál 1-3 millió Ft 
közötti adóbevétel növekedés érhető el. 

 7.) 2012. év egyik legfontosabb feladata lesz - fentiek 
mellet - folyamatosan felkészülni az önkormányzati törvény 
módosításából adódó feladatok végrehajtására.  

124/2011. (XI.10.) képviselő-testületi határozat:
 1. Abádszalók Város Képviselő-testülete hozzájárulását 
adja az Abádszalók Várost Üzemeltető Kft 30.000.000,- Ft hi-
tel felvételéhez az alábbi megbontásban: 
Hitel összege Hitel megnevezése Hitel lejárata
24.000.000,-Ft ÉB  folyószámlahitel  2012. október 31.
6.000.000, Ft ÉB  forgóeszköz hitel 2012. augusztus 31.
 4.  Felhatalmazza a Képviselőtestület a polgármestert 

és a jegyzőt, hogy ezzel az ügylettel kapcsolatos valamennyi 
dokumentumot aláírja.

125/2011. (XI. 10.) számú képviselő-testületi határozat:
Abádszalók Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 
mellékelt formában és tartalommal a 2011-2014. évekre szó-
ló stratégiai tervet elfogadja. 

126/2011. (XI. 10.) számú képviselő-testületi határozat:
Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja a 2012. évi belső ellenőrzési tervét. 

127/2011. (XI. 10.) számú képviselő-testületi határozat:
Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülte 
megtárgyalta a Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola 
2011/2012. tanév tantárgyfelosztását és azt változtatás nélkül 
elfogadja.

128/2011. (XI. 10.) számú képviselő-testületi határozat:
Abádszalók Város Képviselő-testülete elismerését fejezi ki a 
Gondozási Központ vezetőjének és dolgozóinak az általuk 
végzett munkáért.  Az intézmény működtetése érdekében az 
alábbi feladatokat határozza meg:

- Pályázati lehetőségek keresése a bentlakásos idősek 
otthona férőhelyének növelése érdekében – gazdasá-
gosabb működés érdekében.

- Keresni a bevételi forrásokat az intézmény normatív be-
vételi javítása érdekében.

- Az intézmény működtetése érdekében – alternatívák 
keresése.

129/2011. (XI. 10.) számú képviselő-testületi határozat:
Abádszalók Város Önkormányzata a tulajdonában lévő 
Abádszalók, 690/1 hrsz. ingatlan és a RÉV-PANZIÓ Kft tulajdo-
nában lévő Abádszalók, 690/2 hrsz. ingatlan közötti telekha-
tárnak a Tisza-tó Geo Bt. által készített 6/2011 munkaszámú 
változási vázrajz szerinti megváltoztatását és a 690/1 hrsz 
ingatlan javára, a 690/2 hrsz. ingatlan terhére történő szenny-

szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a 
megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, 
a számlából a közvetítés ténye, vagyis az, hogy az adóalany 
nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is 
értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül válto-
zatlan áron, egyértelműen megállapítható. Az e pont szerinti 
értékkel az adóalany akkor csökkentheti a nettó árbevételét, 
ha azzal a 22. pont a) alpontja szerint jogdíjként, a 36. pont 
szerint eladott áruk beszerzési értékeként, a 37. pont szerint 
anyagköltségként vagy a 32. pont szerint alvállalkozói telje-
sítések értékeként nettó árbevételét nem csökkentette;”

5.§
A „R” 11. §. (15)  bekezdésének helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:
„alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés köz-
vetlen költsége:
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 4. § 32. pontja 
szerinti saját tevékenységi körben megvalósított K+F tevé-
kenység közvetlen költsége, fi gyelemmel a Tao tv. 31. §-a 
(2) bekezdésének c) pontjában foglaltakra;”

6.§
Ez a rendelet 2012. január 1-től lép hatályba, rendel-
kezéseit ezen időponttól kell alkalmazni.

7. §.
Kihirdetéséről és az egységes szerkezetbe foglalásá-
ról a jegyző gondoskodik.

Abádszalók, 2011. december 13.
 (:Kovács Mihály :) (: Ballagó László :)
 polgármester jegyző
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vízvezetési szolgalmi jog alapítását. 
Az okirat aláírására a polgármester kap felhatalmazást.

130/2011. (XI. 10.) számú képviselő-testületi határozat:
Abádszalók Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztériuma felhívása alapján döntött arról, hogy csatlakozik 
a hátrányos szociális helyzetű, állandó lakóhellyel rendelkező 
felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fi atalok támogatására létrehozott BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi for-
dulójához.
Önkormányzatunk a Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázat 2012.évi fordulójának Általános Szerződési Feltét-
eleit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályáza-
tok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az 
Általános Szerződési Feltételek szerint jár el.
Önkormányzatunk az ösztöndíjak fi nanszírozására a szoci-
ális keret terhére, 20 fő részére biztosít havi 2.500,-Ft/fő/hó 
támogatást. A testület döntött az „A” és „B” típusú pályázatok 
átjárhatóságáról, amely biztosítja, ha az előírt 15 db. (A)+5 
db(B)-nél kevesebb, ill. több érkezik, a másik típusúból feltölt-
hető. A képviselőtestület a pályázatok elbírálásával a Társada-
lompolitikai-, Oktatási-, Közművelődési- Sport Szabadidős- és 
Turisztikai Bizottságot bízza meg.
Önkormányzatunk a szerződésben foglalt értesítési kötele-
zettségét a személyre szóló bírálati lap fénymásolatának hall-
gató – hallgató jelölt- címére történő postázással teljesíti.
Önkormányzatunk kötelezettséget vállal arra, hogy a meg-
ítélt támogatást 10 hónapon illetve 3 x 10 hónapon keresztül 
minden nyertesnek az odaítélt összegben biztosítja, és az 
ütemterv szerinti határidőre, - félévenként előre,2012. január 
31-ig és 2012. augusztus 31-ig átutalja az esedékes összeget 
a Wekerle Sándor Alapkezelő számlaszámára. 
Felelős: Abádszalók Város Jegyzője
Határidő:  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázat 2012.évi fordulójának Általános Szerződési 
Feltételeiben foglaltak  ill. bentiek szerint.

131/2011. (XI. 10.) számú képviselő-testületi határozat:
Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
138/1992.(X.8.)Korm. rendelet 5.§-ban biztosított jogkörében 
eljárva pályázatot ír ki a Kovács Mihály Általános és Művészeti 
Iskola igazgatói állás betöltésére a mellékletben foglalt felté-
telekkel.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a pályázati eljárással 
kapcsolatos teendők lefolytatására.
A pályázati hirdetményt a KSzK-ban, az Oktatási és Kulturális 
Közlönyben rendeli el közzétenni.
Határidő: a pályázati határidő lejártát követő első soros kép-
viselőtestületi ülés
Felelős: Ballagó László jegyző

132/2011. (XI. 10.) számú képviselő-testületi határozat:
Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi V. törvény 68 
§. (4.) bekezdése alapján egyetért a Közép-Tiszavidékért 
Munkanélküliségének és Szociális helyzetének javításáért 
Közhasznú Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság (5322. 
Tiszaszentimre, Hősök tere 3. a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Bíróságnál, mint cégbíróságnál 16-09-010210 cégjegy-
zékszám alatt nyilvántartott) jogutód nélküli végelszámolás 
keretében történő megszűnésével. Abádszalók Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete a Közép-Tiszavidékért 
Munkanélküliségének és Szociális helyzetének javításáért 
Közhasznú Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság végel-
számolásának kezdő időpontját – a cégnyilvánosságról, a 
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi 
V. törvény 98. §. (1.) bekezdése alapján – 2011. december 31. 
napjában határozza meg. 

133/2011. (XI. 10.) számú képviselő-testületi határozat:
Abádszalók Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
2011. december 31-i hatállyal megszünteti a Közép-Tiszavi-
déki Települések Kistérségi Társulását és elfogadja a társulás 
megszüntető okiratát. Abádszalók Város Önkormányzatának 
képviselő-testület felhatalmazza a város polgármesterét a 
Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása megszün-

tetésével kapcsolatos feladatok ellátására és a megszüntető 
okirat aláírására. 

134/2011. (XI. 10.) számú képviselő-testületi határozat:
Abádszalók Város Képviselő-testülete egyetért a „Szociális 
alapszolgáltatások minőségi feltételeinek javítása, illetve csa-
ládsegítő, gyermekjóléti, idősek nappali ellátásához kapcso-
lódó szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megterem-
tése Tiszafüred, Abádszalók, Kunhegyes településeken” című 
és ÉAOP-4.1.3/C-2f-2010-0006 azonosító számú pályázatban 
foglaltakkal. 
A projekt megvalósítására a mellékelt együttműködési 
megállapodást köti Kunhegyes Város, Tiszafüred Város Ön-
kormányzataival, illetve a projektgazda Tiszafüred Kistérség 
Többcélú Társulással.
Az együttműködési megállapodás aláírására a Képviselő-tes-
tület felhatalmazza a polgármestert.

135/2011. (XI. 10.) számú képviselő-testületi határozat:
Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Közalapítvány Kuratóriumi tagjának, illetve Ellenőrző Bizott-
sági tagnak választja:

Kuratóriumi tagok: 
Nagyné Horváth Ibolya, Abádszalók, Füredi út 57.
Kovács Józsefné Abádszalók, Hunyadi út 6. 
Szikszóné Bolyhos Irén, Abádszalók, Bartók B. út 3/a.
Kissné Kleiner Mária, Abádszalók, Szent-Györgyi A. út 18.
Cseh Csabáné, Abádszalók, Aladár út 34. 
Pataki Szilvia, Abádszalók, Darwin út 7. 
Bodzásné Gyarmati Erika, Abádszalók, Kossuth út 17.

Ellenőrző Bizottsági tagok:
Dobi Istvánné, Abádszalók, Jókai út 3. 
Kapocsi Ferencné, Abádszalók, Füredi út 13/a.
Somodiné Csonka Beáta, Abádszalók, Móra F. út 1. 

Abádszalók Város Képviselő-testületének

Abádszalók Város Képviselő-testületének

2011. december 1-i ülésén hozott határozatai – rövidített formában 

2011. december 13-i ülésén hozott határozatai – rövidített formában 

139, 140/2011. (XII. 01.) számú képviselő-testületi ha-
tározat
Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 
János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. 
Támogatja, hogy a Kovács Mihály Általános és Művészeti 
Iskola két tanulója ABÁDSZALÓK település képviseletében 
részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Te-
hetséggondozó Programjában.

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal 
együtt- határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott 
középiskola részére küldje meg.

141/2011. (XII. 01.) számú képviselő-testületi határo-
zat:
Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért az Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő 
Társulás mellékletben szereplő Társulási Megállapodás 1. 

számú módosításában foglaltakkal és elfogadja azt. 

142/2011. (XII. 01.) számú képviselő-testületi határozat
Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te a Közalapítvány Kuratóriumi tagjának Dobi Istvánnét, 
Abádszalók, Jókai út 3., illetve Ellenőrző Bizottsági tagnak 
Kovács Józsefnét, Abádszalók, Hunyadi út 6. megválasztja.

144/2011. (XII. 13.) számú képviselő-testületi határozat
Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete (egyhangúlag) elhatározza, hogy a Tisza-tó Strand 
Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság név alatt gazda-
sági társaságot, egyszemélyes Nonprofi t Korlátolt Felelős-
ségű Társaságot hoz létre az Alapító Okirat szerint. 
A képviselő-testület 

- a társaság ügyvezetőjévé 2011. december 13. napjától 
határozatlan időre 
Pál Mariann választja meg. 

- a társaság könyvvizsgálójává 2011. december 13. napjától 
2016. december 31. napjáig határozott időre 
Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Korlá-
tolt Felelősségű Társaság 
Könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 000974

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős termé-
szetes személy neve:
Dr. Szűcs Sándorné

- a társaság Felügyelő Bizottság tagjának 2011. decem-
ber 13. napjától határozatlan időre:

 Komáromi Zoltánt,
 Kelemen Józsefet,
 Tóth Tibort
választja meg. 

Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Kovács Mihály polgármester

145/2011. (XII. 13.) számú képviselő-testületi határozat 
Abádszalók Város Önkormányzata az önkormányzat hitel-
képességének vizsgálata kapcsán áttekintette és módosí-
totta az ingatlan kataszteri nyilvántartását.
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Abádszalók Város Képviselő-testületének

2011. december 14-i ülésén hozott határozatai – rövidített formában 

147/2011. (XII. 14.) számú képviselő-testületi határozat
Abádszalók Város Képviselő-testülete az Abádszalók-
Tiszaroff Közös Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Tár-
sulás 2009. június 24-én kelt Társulási Megállapodásának 1. 
számú módosítását elfogadja.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Társulás a saját 
forrás 100%-ára EU Önerő Alap pályázatot nyújtson be.

148/2011. (XII. 14.) számú képviselő-testületi határozat
Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a KÖTI-KÖVIZIG-gel jelenleg érvényben lévő parthasználati 
bérleti szerződést közös megegyezéssel felbontja, a mellé-
kelten beterjesztett új szerződést a megismert tartalom-
mal és formában elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a korábbi szerződés fel-
mondására, az új szerződés aláírására. 

149/2011. (XII. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcso-
lódó, illetve egyéb jogszabályok módosításáról szóló 2011. 
évi CVI. törvény 1.§ (3) bekezdés a) pontjának megfelelően 
Abádszalók város közigazgatási területén a közfoglalkozta-
tás szervezéséről az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület áttekintette az önkormányzat pénz-
ügyi helyzetét és megállapította, hogy a közfoglalkoztatás 
és a start mintaprogram nagyobb biztonsággal szervezhe-
tő, a körjegyzőségen belül, Tomajmonostora Község Önkor-
mányzatának megbízásával.
A Képviselő-testület jóváhagyja a melléklet szerinti 
tartalommal Abádszalók Város Önkormányzatának és 
Tomajmonostora Község Önkormányzatának közfoglalkoz-
tatás és start mintaprogram szervezésére és lebonyolításá-
ra vonatkozó megállapodását.

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a közfoglalkoztatással és a start mintaprogrammal kap-
csolatban felmerülő pályázattal nem fedezett költségeket 
2012. évi költségvetése terhére biztosítja.

150/2011. (XII. 14.) számú képviselő-testületi határozat
Adósságrendezési eljárás kezdeményezéséről.
Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az 1996. évi XXV. tv. 5. § 1. bekezdésében biztosított jogkör-
ében eljárva felhatalmazza a polgármestert az önkormány-
zat adósságrendezési eljárásának azonnali kezdeményezé-
sére.  Határidő: azonnal.  Felelős: polgármester. 
Határozatról értesülnek:
1., Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok
2., Dr. Szűcs Sándorné Szolnok, Csokonai út 16. I. em. 3. ajtó
3., Polgármester Abádszalók
4., Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda Abádszalók
5., Irattár

Abádszalók Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvány 
pénzügyi beszámolója 2010. évről

Abádszalók Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvány 
pénzügyi beszámolója 2011. november 30.

Közhasznúsági beszámoló az Abádszalók Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvány 2011. évi működéséről

2010. évi nyitóegyenleg: 429.580,-Ft

Bevételek:
-  Takarékszövetkezet támogatása  200.000,-Ft
  (Sportegyesületnek támogatás)
-  Takarékszövetkezet támogatása 100.000,-Ft
 (Tisza-tó Szépe verseny támog.)
-  Tiszavíz Kft 220.000,-Ft
 (Kossuth szobor készítéséhez)
-  D Profil Építő, Kereskedő és Szolgáltató Kft. 300.000,-Ft
 (támogatás)
-  SZJA.   54.300,-Ft
-  Kamat        628,-Ft
Bevételek összesen:          1.304.508,-Ft

Kiadások:
-  Sportegyesületnek átadva 500.000,-Ft
-  Tisza-tó Szépe versenyhez 100.000,-Ft
-  Kossuth szobor költségeihez hozzájárulás 220.000,-Ft
-  Tisza-tó Régió Ifjúságáért Egy. Támog. 250.000,-Ft
-  Polgárőrség támogatása 100.000,-Ft
-  Bankköltség     6.443,-Ft
Kiadások összesen:          1.176.443,-Ft

Egyenleg: (2010. december 31.) 128.065,-Ft

Abádszalók, 2010. december  31.

2011. évi nyitóegyenleg: 128.065,-

Bevételek:
- Ariadne Alapítvány támogatás 600.000,-
(Általános Iskola tornatermének borításához)
- Wesselényi Miklós Alapítvány (pály. II. rész) 200.000,-
- Alapítói vagyon növelése   50.000,-
- Magiszter Alapítvány támogatás 200.000,-
- Kamat     2.211,-
Bevételek összesen:           1.052.211,-

Kiadások:
- Magiszter Alapítvány támogatás átadva  200.000,-
 az AVÜSZ Kft-nek
- Tisza-tó Régió Ifjúságáért Egyesület támogatása   50.000,-
- Általános Iskola tornatermének leborítása 600.000,-
- Továbbtanuló gyermekek támogatása   50.000,-
- Bankköltség     5.036,-
- Ügyvédi költség    20.000,-
Kiadások összesen:            925.036,-

Egyenleg 2011. november 30. 255.240-

Abádszalók, 2011. november 30.

2011. június 30-án Abádszalók Város 
Önkormányzata 2011. június 30-al a 
94/2011. (VI. 30.) számú határozatával 
módosította az Alapítvány alapító ok-
iratát. A kuratórium 4 tagja lemondott 
tisztségéről. 
Az alapítvány kezelő szervének új 
összetétele:
• Szekrényes István, kuratórium elnöke
• Kocsis Jánosné, titkár
• Kiss Pál András, tag
• Polyák Csabáné, tag
• Nagy János, tag
• Tóth Tibor, tag
• Szabó Rozália, tag
• Fazakas László, tag
Az alapítvány célja az alábbiakkal 
egészült ki:
• általános iskolai tanulók tanév végi 
könyvjutalmazása,
• tanulók táborozásának támogatása,
• szakkörök, művészeti körök működé-
sének támogatása,
• iskolai rendezvények szervezése, 
tanulmányi versenyek lebonyolításának 
támogatása, jutalmazások.
Az Alapítvány 2011-ben az ARIADNE 

Alapítványtól 600.000,-Ft támogatást 
kapott célzottan a Kovács Mihály Álta-
lános és Művészeti Iskola tornatermé-
nek PVC-vel történő leborítására azért, 
hogy a testnevelési órákon kívül más 
jellegű rendezvényekre is használható 
legyen a terem.
Az Abádszalók Kultúrájáért és Sport-
jáért Alapítvány 2009-ben pályázott a 
Wesselényi Miklós Sport Közalapít-
ványhoz az „Abádszalóki Nyár” egyik 
kiemelt sportrendezvényére a „Ki a 
legény a gáton” erős emberek verse-
nyére. A pályázaton 400.000,-Ft-ot 
nyert, melynek a II. részletét 2011-ben 
kapta meg az Alapítvány. 
A Magiszter Alapítvány 200.000,-Ft-
tal támogatta a nyári rendezvények 
lebonyolítását.
Az Abádszalók Kultúrájáért és 
Sportjáért Alapítvány alapító okirata 
módosult 2011-ben, ezért szükség volt 
az alapítói vagyon növelése, melyet 
az Abádszalóki Városi Önkormányzat 
biztosított. 50.000,-Ft-tal.
Az Alapítvány kiadásai az alábbiak 
szerint alakultak a kuratórium döntése 

alapján:
• A Kovács Mihály Általános és 
Művészeti Iskolának átadásra került a 
600.000,- Ft, melyből megvásárolták 
a tornaterem leborításához szükséges 
PVC-t.
• A Magiszter Alapítvány támogatását 
átadta az Alapítvány a nyári progra-
mokat bonyolító Abádszalók Várost 
Üzemeltető Kft-nek.
• A Tisza-tó Régió Ifjúságáért Egye-
sületnek átadásra került a „Ki a legény 
a gáton” erős emberek versenyének 
bonyolításáért 200.000,-Ft.
• Támogatást nyújtottunk 2 tehetséges 
tanulónak (Molnár Anett, Szalmási 
Timea) nehéz anyagi körülményeikre való 
tekintettel (25.000,-Ft – 25.000,-Ft)
• Alapító okirat módosításért 
20.000,-Ft ügyvédi költséget fizetett az 
Alapítvány.
Az Alapítvány ebben az évben is 2 
alkalommal tartott kuratóriumi ülést. Az 
1 % kiutalására azért volna szükségünk, 
hogy a célzott támogatások mellett 
tudjuk támogatni a rászoruló gyerme-
keket is.

Kocsis Jánosné
titkár

Kocsis Jánosné
titkár

Közhasznúsági beszámoló az Abádszalók Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvány 2010. évi működéséről

Az Abádszalók Kultúrájáért és Sport-
jáért Alapítvány főleg támogatásokból 
tudja megvalósítani cél szerinti mű-
ködését. 2010. évben a Tiszafüred és 
Vidéke Takarékszövetkezet 300.000,-Ft-
tal, a Tiszavíz Kft 220.000,-Ft-tal és a 
D Profil Építő, Kereskedő és Szolgáltató 
Kft 300.000,-Ft-tal támogatta az 
Alapítvány tevékenységét.
A támogatásokat a támogatók 
által meghatározott célokra adta át 
az Alapítvány kuratóriuma az évente 
2 alkalommal megtartott kuratóriumi 
üléseken döntöttek a felhasználásokról, 
melyekről minden alkalommal jegyző-
könyv készült.
A Tiszafüred és Vidéke Takarékszövet-

kezet az „Abádszalóki Nyár” kiemelt 
programját a Tisza-tó Szépségver-
senyt, valamint sporttevékenységet 
támogatott. A Tiszavíz Kft a Kossuth 
szobor elkészítéséhez adott támogatást, 
valamint a D Profil Építő, Kereskedő 
és Szolgáltató Kft támogatásáról az 
alábbiak szerint döntött a kuratórium:
• 100.000,-Ft összeggel a Sportegye-
sületet,
• 100.000,-Ft-tal a Tisza-tó Régió 
Ifjúságáért Egyesületet,
• 100.000,-Ft-tal a Polgárőr Egyesüle-
tet támogatta.
Az elmúlt évben a Sportegyesület 
500.000,-Ft támogatást, a Tisza-tó Ré-
gió Ifjúságáért Egyesület 250.000,-Ft 

támogatást, valamint a Tisza-tó Szépe 
választást szervező Abádszalók Várost 
Üzemeltető Kft 100.000,-Ft támogatást 
kapott az Abádszalók Kultúrájáért és 
Sportjáért Alapítványtól.
A Sportegyesület és a Tisza-tó Régió 
Ifjúságáért Egyesület aktívan részt vesz 
az „Abádszalóki Nyár” rendezvénysoro-
zat bonyolításában, a Polgárőr Egyesü-
let pedig a Rendőrség mellett segíti a 
rendezvények zavartalan lebonyolítását.
A felajánlott 1 %-ból 2011. évben is az 
„Abádszalóki Nyár” rendezvénysoroza-
tot  támogatta az Alapítvány (54.300,-
Ft). Ez az összeg a bevételeinknek csak 
töredékét képezi, de működésünkhöz 
szükség van minden támogatásra.

Kocsis Jánosné
titkárAbádszalók, 2010. december  31.

Kocsis Jánosné
titkárAbádszalók, 2011. december 14.
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EU-s forrásból újul meg a
szociális  főzőkonyha

A kedvezményezett Abádszalók Város Önkormányzata a „Szociális főzőkony-
ha fejlesztése című, ÉAOP-4.1.3/C-09-2010-0023 kódszámú projekt kere-
tében 50 millió forint támogatásban részesült. A projekt 2011. október3-án 
kezdődött és várhatóan 2012. április 4-én fog befejeződni. A beruházás igen 
fontos feladatot tölt be, a jelenlegi szociális konyha épülete, ahol jelenleg 
mintegy 150 főre főznek erősen elavult. Régóta nem történt felújítás sem az 
épületen, sem az ott használt eszközökben. Az előírásoknak ugyan megfelelt, 
de a jelenlegi 150-ről 200 adagra fog nőni a konyha kapacitása, ami a jelen-
legi körülmények között nem megoldható. A projekt célja, hogy az alapszol-
gáltatás infrastrukturális feltételeit javítása, az épület teljesen akadálymen-

tesítéssé váljon, valamint, hogy jobb munkakörülmények valósuljanak meg. 
Ehhez szükséges az épület felújítása, bővítése, az eszközök korszerűsítése is. 
A felújítást követően a jelenlegi 140 m2  -es épület 33m2-el fog bővülni, így 
megfelelve a növekvő kapacitásigénynek. Az építési munkálatok jó ütemben 
haladnak, az épületbővítmény falai már állnak, jelenleg beltéri munkák zajla-
nak, így várhatóan tartható lesz a kitűzött kivitelezési határidő. 

2011. október 3-án kezdődött a főzőkonyha felújítás, 
az 50 millió forintból megvalósuló projekt keretében 
bővítik az épületet és korszerűsítik az eszközök. 
A fejlesztés nagymértékben növeli a város szociális 
ellátási lehetőségeit.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 4.Apk.16-11-000004/5. sz. határozata 
(2011. december 15.) adósságrendezés megindításának közzétételéről 

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy 
a(z) 2011. december 15. napján jogerőre emelkedett végzésével 

a(z) Abádszalók Város Önkormányzata (5241 Abádszalók, Deák F. út 12.) 
adósságrendezés megindítását elrendelte. 

Az adósságrendezési eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának időpontja: 2011. december 14. 

Az adósságrendezés megindításának időpontja a végzés Cégközlönyben történő megjelenésének napja. 

A bíróság által kijelölt pénzügyi gondnok: 
KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1143 Budapest, Besnyői út 13. 

A bíróság felhívja a kérelmező helyi önkormányzat hitelezőit, hogy az adós önkormányzattal, vagy költség-
vetési szervével szembeni ismert, vagy összegszerűségében ismeretlen, illetve összegszerűségében változó 

fennálló (lejárt és le nem járt) követeléseiket az adósságrendezés megindítását elrendelő végzés közzétételé-
től számított 60 napon belül a pénzügyi gondnoknak - bizonyítékaikat is csatolva - jelentsék be. 

A hitelezői igények bejelentésére rendelkezésre álló 60 napos határidő elmulasztása esetén a hitelezők fenn-
álló (lejárt és le nem járt) követeléseiket azonnali beszedési megbízás benyújtása, végrehajtás és adósságren-
dezési eljárás kezdeményezése útján csak az adósságrendezési eljárás jogerős befejezését követő 2 év eltelte 

után érvényesíthetik. 

A közzététel időpontja: 2011. december 15. 
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2011. november 6-án jelezték munkatársaink, hogy a 
Tiszaörvényről elérhető Tiszavirág tanösvény melletti 
csatornában halivadéktömegek zsúfolódtak össze a téli 
vízszintcsökkentés következtében. A csatornának kü-
lönösen a Tisza felőli, mintegy 150 méteres szakasza vált 
veszélyessé, ahonnan se a folyóba, se a Borzonat mélyebb 
vizébe nem juthattak el az oxigénhiányban szenvedő ha-
lak. Előbbit a csatorna elején lévő kereszttöltés, utóbbit a 
mederfenék emelkedése akadályozta. Az említett szakasz 
első 40 méterén, ahol egy öbölszerű kiszélesedés is van, 
a vízmélység körülbelül 60 cm volt (alatta félméteres 
iszap), távolabb viszont csupán 10-15 cm. A halak min-
denütt pipáltak, cselekedni kellett.
A mentéshez november 8-án reggel kezdtünk hozzá, kis 
szembőségű ivadékhálókkal, merítőszákokkal, vödrök-
kel és műanyag ládákkal érkeztünk a helyszínre. Az ál-
lományt a csatornának egy hálóval lerekesztett mélyebb 
részére tereltük, ahonnan szákkal mertük át a szállító-
edényekbe. A lehalászott halat vödrökkel és műanyag 
ládákkal hordtuk a Tiszához, és helyeztük a biztonságot 
adó mély vízbe.
Összesen 16 halfajjal találkoztunk, de az állomány 
túlnyomó részét vörösszárnyú keszeg és sügér alkotta. 
Előbbiből főleg az idei és a tavalyi korosztály volt jelen, 
utóbbi szinte kizárólag idei, átlagosan 70 mm-es ivadék 
volt. Mellettük még bodorka és karikakeszeg került elő 
nagyobb mennyiségben. A zömmel ugyancsak idei, de 
két, időben eltérő ívásból származó csukák száma kö-
rülbelül 40 volt. Több compót is találtunk, nagyjából 
20-25 darab, különböző korosztályba tartozó példányt 
mentettünk át a Tiszába.
Idegen eredetű halfajok is kerültek a hálónkba (törpe-
harcsa, naphal, ezüstkárász és amurgéb), de az állomány 
egészéhez mérten elenyésző mennyiségben. Örömmel 
láttuk viszont, hogy védett szivárványos öklék, réticsíkok 
és vágócsíkok is szép számmal voltak jelen.
A mentési munkálatot nehezítette a felszínen úszó és 
alámerülő növényzet, a meglehetősen vastag iszapréteg 
és a meredek part, de a kimentett halak mennyisége így 
is mázsákban mérhető.

Forrás: Tisza-tavi Sporthorgász 
Közhasznú Nonprofi t Kft.  

sporthorgasz.eu

Halmentés Halmentés 
a Tisza-tavona Tisza-tavon
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Megyei elismerés

Juliska néni 90 éves

Megyei elismerést kapott 2011. november 10-én, a Szociális Munka Napi 
megyei ünnepség keretében Simon Istvánné. Ebből az alkalomból a ”Magyar 
Kézművesség – 2011” című, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban rendezett 
kiállításon való sikeres szereplését köszönték meg.

Varga Lajosné, Juliska néni december 
14-én ünnepelte 90. születésnapját. 
Nagy Sándor úti lakásán az önkor-
mányzat nevében Kasza Gábor 
alpolgármester és Bíró Józsefné 
anyakönyvvezető köszöntötte.

Orbán Viktor Miniszterelnök Úr 
által aláírt oklevelet, virágcsokrot. 
és egy szerény ajándékot adtak 
át, jó egészséget kívánva az ün-
nepeltnek.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
által alapított Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Turisztikai Védjegye 
címet – „Egyéb turisztikai szolgáltatás és termék” – kategóriában a Babamúze-
um részére második alaklommal is odaítélte az alapító.

A kitüntető cím átadására ünnepélyes keretek között szeptember 27-én ke-
rült sor. Az oklevelet Steigauf Józsefné vehette át.

Újra kitüntették 
a Babamúzeumot

Varga
14-é
Nag
mán
alp
an

O
á
é
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Tudod-e, hogy melyik a Te elsődleges szeretetnyelved? És a családtagjaidé?

Az elismerő szavak? A minőségi idő? Az ajándékozás? 
A szívességek? Vagy a testi érintés?

A szeretet, amit adunk és kapunk, éle-
tünk egyik legfontosabb, meghatározó 
élménye. 

Szeretteinknek nem tudjuk megadni 
mindazt, amire vágynak, ha nem ismerjük 
szeretetnyelvüket. A nyelv megtanulása 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a kapcso-
lat hosszú távú, tartós és boldog legyen: 
hiszen társunk akkor érzi, hogy szeretjük, 
ha mindezt az ő szeretetnyelvén juttatjuk 
kifejezésre.

A hatékony szeretet kommunikáció érdeké-
ben a szeretetnyelv elméletét és gyakorlatát  
Dr. Gary Chapman amerikai pszichológus, há-
zassági tanácsadó alakította ki.

Könyvei közül: az Egymásra hangolva című - pá-
roknak szóló szeretet-nyelv tanfolyam. 

A Gyerekekre hangolva, - és a Kamaszokra hangolva című gyermeknevelé-
si könyvei hasonló módon más rálátást és hatékony eszközöket nyújtanak a 
szülőknek, a felnőtteknek a gyermekneveléshez.

Az öt szeretet-nyelv– Teszt – pedig Garry Chapman: Szólóban c. könyvében 
szerepel.

Ringier adomány
A Ringier Kiadó az idén is meghirdette ka-
rácsonyi adományozási – KAPOCS elneve-
zésű – programját. A program keretében 
a kiadó országosan 100 rászoruló családot 
támogat, mégpedig úgy, hogy 50-50.000 Ft 
értékben tartós élelmiszereket, tisztítósze-
reket, könyveket, kiadványokat, játékokat 
juttat el részükre.

A családsegítő és gyermekjóléti szol-
gálat javaslatát is elfogadták, így egy 

abádszalóki nagycsalád is örülhetett a karácso-
nyi meglepetésnek, melyet a Kiadó munkatársai juttattak el hozzájuk.

-
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Szeretet-nyelvek

A szeretetnyelvek hatékonyan közvetítik a szeretet üzenetét, mert azt fejezik 
ki, hogy megértjük egymást, és törődünk egymással. Idővel pedig ebből szü-
letik az összetartozás erős érzése, amire mindannyian vágyunk.

Jó szórakozást! Önismeretet és fejlődést! Boldog Karácsonyt!

Csak köszönni tudjuk!
azoknak az  adományozóknak a segítségét, akik 

208 esetben juttattak el adományokat az Adományhelyre 2011-ben!

A mások számára még hasznosítható tárgyaikkal 
997 rászoruló családnak és gyermekeiknek segítettek 

főleg ruházkodási gondjaik enyhítésében!

Ez elsősorban a jóérzésű helyi lakosok önzetlen segítőkészségével valósulhatott meg!

Sokat köszönhetünk azonban az Abádszalókhoz kötődő embereknek is, akik tőlünk távolabbi helyeken 
élnek, de szívükben őrzik a hely szellemét és jótékony adományokkal segítik a rászoruló lakosokat.

Érkezett adomány Budapestről, Tomajmonostoráról, Tárnokról, Kenderesről, Székesfehérvárról, 
Tiszaderzsről, Dunavarsányból, Tiszaburáról, Martonvásárról mintegy 30 esetben.

Minden adományozónak köszönőlevélben köszöntük meg önzetlen támogatását,

Békés, Boldog, Karácsonyi Ünnepeket kívánva!
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Egészségnevelési projekt zárása a suliban Több éves hagyomány iskolánkban, hogy no-
vemberben kiemelten foglalkozunk az egészség 
neveléssel. A TÁMOP 3.1.4 pályázat feltétele, hogy 
minden tanévben 3 hetet meghaladó projektet 
kell rendeznünk. Az idén úgy döntöttünk, hogy az 
egészségnevelést választjuk a projekt témájának. 
Programunkat 2011. október 24 – november 24-ig 
tartottuk meg. A hónapot témahetekre bontottuk. 

Az első hét programját a tisztálkodás, bőrápolás 
és fogászat töltötte ki. Jártak nálunk védőnők, 
kozmetikus, gyermekorvos, háziorvos és fogorvos. 
Tartottak előadást, vetélkedőt, válaszoltak a gyere-
kek előzetesen összegyűjtött kérdéseire.

Második héten a mozgásé volt a főszerep. Minden 
reggel zenés reggeli tornával kezdtük a napot. 
Szerveztünk futóversenyt, biciklitúrát, táncházat. 
A gyerekek véleménye alapján a legnagyobb sikert 
a játékos sportvetélkedő aratta. Ezen a programon a 
szülők is aktívan részt vettek.

Az utolsó két hét mottója:  

„Táplálékod legyen gyógyítód!”

Az alsó tagozatosoknak ügyességi próbát, valamint 
akadályversenyt szerveztünk. Hirdettünk még pla-
kátkészítő versenyt és fotópályázatot is. 

A zárónapon a gyerekeket 5 próbára hívtuk, ahol az 
érzékszerveiket kellett megdolgoztatni. Jutalmul 
kóstolhattak a délelőtt folyamán általuk elkészített 
egészséges táplálékokból. A felnőttek ez idő alatt 
szűrővizsgálaton vettek részt. Az egészséges táplál-
kozás alapanyagát – a Graham lisztet, a szűrővizs-
gálaton használt mérleget, a gyerekek jutalmazásá-
ra felhasznált vitaminokat, matricákat - az Arcadia 
– Reklám Kft. biztosította. Segítségüket köszönjük.

Bízunk benne, hogy az 1 hónap alatt szerzett isme-
reteket a mindennapi életben is alkalmazzák majd 
tanulóink. Ezúton is megköszönjünk az egészség-
ügyben dolgozók munkáját és a szponzorok támo-
gatását, a szülők támogató aktív részvételét.
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Az Abádi Óvoda az Egészségért futottAz Abádi Óvoda az Egészségért futott
November Egészségügyi Hónap

Ebben az időszakban óvodáink különös fi gyelmet 
fordítanak az óvodás gyermekek egészségnevelé-
sére.

Témahét keretén belül különböző programokon 
vehettek részt szülők és gyerekek:

zenés torna, gyermektánc, gyógytea-, gyümölcs- 
és zöldségkóstolás, salátakészítés, magasság-, 
súly-és vérnyomásmérés, családi torna, játékos 
feladatlapok megoldása…

Ellátogatott hozzánk a védő néni, a fogorvos néni, 
felkerestük Abádszalók egészségügyi intézmé-
nyeit.

A nagycsoportosok az iskolai egészségnevelési 
projekt zárónapján játékokban, vetélkedőkön vet-
tek részt a szülőkkel együtt, sokféle salátát, egész-
séges enni-innivalót kóstoltak.

Az abádi óvoda  egy szerda reggel a Búg-gátig a 
szülőkkel együtt az EGÉSZSÉGÉRT futott .
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102. Kisújszállás – Kál-Kápolna

4.12 4.20 4.52 5.06 5.27 6.12  
5.24 5.32 5.57 6.11 6.22 Kisköréig közl. (1) 
6.34 6.42 6.58 7.12 7.34 8.19  
9.35 9.43 10.01 10.15 10.28 11.15  

11.35 11.43 12.01 12.15 12.28 13.15  
14.35 14.43 15.01 15.15 15.37 16.22  
16.35 16.43 17.01 17.15 17.37 18.22  
19.35 19.43 20.01 20.15 20.28 21.13  
22.35 22.42 22.58 23.12 23.24 Kisköréig közl. (2) 

 

102. Kál-Kápolna – Kisújszállás

Kiskörét l közl. 4.20 4.38 4.46 5.05 5.12  
4.38 5.24 5.38 5.55 6.14 6.21 (3) 

Kiskörét l közl. 6.27 6.39 7.01 7.19 7.26 (1) 
6.45 7.30 7.43 7.56 8.14 8.21  
9.39 10.33 10.46 10.59 11.17 11.24  

11.39 12.33 12.46 12.59 13.17 13.24  
14.48 15.33 15.46 15.59 16.17 16.24  
16.48 17.33 17.46 17.59 18.17 18.24  
19.39 20.33 20.46 20.59 21.17 21.24  
21.39 22.24 22.37 23.01 23.19 23.26  

(1)
 munkanap 

(2)
 munkanap és vasárnapi közlekedési rend szerint 

(3) Kál-Kápolna – Kisköre között  
 

80. BP. KELETI – MISKOLC*  80. MISKOLC – BP. KELETI* 

4.04 (Hatvan) 4.48 5.50   3.38 (F.abony) 3.49 5.50  
5.05 (Hatvan) 5.48 6.50   3.29 4.30 6.20  

5.00 6.36 7.10 (Eger)   4.40 (Eger) 5.18 7.15  
6.00 7.27 8.23   5.35 6.31 8.00  
7.00 8.34 9.08 (Eger)   6.25 (F.abony) 6.35 7.13 (Hatvan) (1) 
8.00 9.27 10.23   6.18 7.20 9.06 (K bánya Fels ) Keszthelyre 
9.00 10.34 11.08 (Eger)   6.50 (Eger) 7.24 9.00  

10.00 11.27 12.23   7.35 8.31 10.00 Keszthelyre 
11.00 12.34 13.08 (Eger)   8.50 (Eger) 9.24 11.00  
12.00 13.27 14.23   9.35 10.31 12.00  
13.00 14.34 15.08 (Eger)   10.50 (Eger) 11.24 13.00  
14.00 15.27 16.23   11.45 12.31 14.00  

14.59 (Hatvan) 15.38 (1) 16.50 Á Füzesabony  12.50 (Eger) 13.24 15.00  
14.25 16.00 16.59   13.35 14.31 16.00  
15.00 16.34 17.08 (Eger)   14.50 (Eger) 15.24 17.00  

- 16.47 17.39    Szegedr l  15.35 16.31 18.00  
16.00 17.27 18.23   16.15 17.20 17.58 (Hatvan)  Szegedre 
17.00 18.34 19.24 (Eger)   16.50 (Eger) 17.24 19.00  
18.00 19.27 20.23   17.35 18.31 20.00  

19.00 (K bánya Fels ) 20.25 21.22  Keszthelyr l  18.50 (Eger) 19.24 21.00  
19.00 20.34 21.24 (Eger)   18.56 19.50 21.40  
20.00 21.27 22.22 Keszthelyr l  19.35 20.31 22.00  
22.00 23.27 0.22       
22.35 0.27 0.37 (F.abony)       

         
* Csak a Kál-Kápolna állomáson megálló vonatok vannak feltüntetve 

- nem közlekedik vasárnap 
és ünnepnap 

- vasárnapi közlekedési 
rend szerint 

- 2012.I.01-tól VI.16-ig és 
IX.02-t l pénteki közleke-
dési rend szerint 

- 2012.I.01-tól VI.16-ig és 
IX.02-t l vasárnapi közle-
kedési rend szerint 

2012.VI.16-tól VIII.26-ig 
naponta 

Á - átszállással 

R - helyjegy váltható 

 - helyjegy váltása kötelez  

vastag – gyorsvonat 

vékony – személyvonat 

100. BP. NYUGATI – SZOLNOK – 
DEBRECEN* 

 
100. DEBRECEN – SZOLNOK –  

BP. NYUGATI* 
Bp. Nyugati Szolnok Kisújszállás Debrecen 

Megjegyzés 

 Debrecen Kisújszállás Szolnok Bp. Nyugati 

Megjegyzés 

Indul Indul Indul Érkezik   Indul Indul Indul Érkezik  

3.08 4.50 5.29 6.29   2.36 3.37 4.25 5.57  

4.54 (Cegléd) 5.18 5.57 6.57   4.08 (P.ladány) 4.32 5.25 6.57  

5.24 (Cegléd) 5.50 6.29 7.29   4.16 5.17 6.05 7.37  
5.08 6.50 7.29 8.29   5.31 6.32 7.15 7.36 (Cegléd)  
6.28 7.50 8.29 9.29   6.24 7.23 8.10 9.10 (K b. Kispest)  Keszthelyre 

8.24 (Cegléd) 8.50 9.29 10.29   6.31 7.32 8.15 9.32  

8.28 9.50 10.29 11.29   7.31 8.32 9.15 10.15 (K b. Kispest)  Tapolcára 

10.24 (Cegléd) 10.50 11.29 12.29 (1)  7.31 8.32 9.15 9.36 (Cegléd)  

10.28 11.50 12.29 13.29   8.16 9.13 9.57 11.20 (Bp. Keleti)  

12.24 (Cegléd) 12.50 13.29 14.29   8.31 9.32 10.15 11.32 
12.28 13.50 14.29 15.29   9.31 10.32 11.15 11.36 (Cegléd)  

14.24 (Cegléd) 14.50 15.29 16.29   10.31 11.32 12.15 13.32  

14.28 15.50 16.29 17.29   11.31 12.32 13.15 13.36 (Cegléd)  

16.24 (Cegléd) 16.50 17.29 18.29   12.31 13.32 14.15 15.32  

16.11 (K b. Kispest) 17.17 17.52 19.02   Tapolcáról  13.31 14.32 15.15 15.36 (Cegléd) (1)
 

16.28 17.50 18.29 19.29   14.31 15.32 16.15 17.32  

17.41  18.50 19.29 20.29   Keszthelyr l  15.31 16.32 17.15 18.32 (2) 

18.24 (Cegléd) 18.50 19.29 20.29 2012.VI.15-ig VIII.27-t l 
naponta  16.31 17.32 18.15 19.32  

18.28 19.50 20.29 21.29   17.31 18.32 19.15 19.36 (Cegléd) (2) 
18.40 (Bp. Keleti) 20.03 20.38 21.34   18.15 19.11 19.47 21.02  

20.24 (Cegléd) 20.50 21.29 22.29 (2)
  18.31 19.32 20.15 21.32  

20.28 21.50 22.29 23.29   19.31 20.32 21.15 23.05  
22.24 (Cegléd) 22.50 23.29 23.52 (P.ladány) (2)  21.31 22.32 23.10 - (1) 

22.28 23.50 0.29 1.29        
* Csak a Kisújszállás állomáson megálló vonatok vannak feltüntetve 
(1) munkanap
(2) munkanap és vasárnapi közlekedési rend szerint 

Az esetleges menetrendváltozás megtekinthet  a vasútállomásokon, illetve a www.mav-start.hu internetes oldalon 
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ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK

GENERALI PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ ZRT

FONTOS ÖNNEK A BIZTONSÁG ?
SZERETNE GONDOSKODNI GYEREKE 

JÖVŐJÉRŐL ?
FÉLTI  LAKÁSÁT 

A TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁKTÓL ?

INGYENES TANÁCSADÁS !

KERESSEN !!
SZABÓ SÁNDOR területi képviselő

Abádszalók Füredi 17. • Tel: 20/581-9107
 Ügyelet: Piac-tér 5/1      

hétfő: 8-12 • csütörtök: 8-12

2011. november és december havi 

Anyakönyvi hírek

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik édesapám 

Gulyás Lajos 
 búcsúztatásán részt vettek és fájdalmamat enyhíteni igyekeztek.

Köszönöm, hogy virágot, illetve koszorút helyeztek el 
apukám sírhantján.

Füleki Istvánné

Földházi Jánosné Szabó Mária 81 éves
Juhász István 54 éves
Lukács Bálint 75 éves
Tóth István 65 éves
Gulyás Lajos 83 éves
Gazsó Sándorné Fodor Katalin  37 éves
Fehér István 84 éves
Göőz Ferencné Ternák Irén 68 éves

Vadászi Edit és Burai Árpád
Komáromi Katalin és Schönenstein Peter Josef

Dóra:  Fátyol Erzsébet és Bodzás Péter
Ádám:  Patkó Anita és Mérten András
Zsolt:  Puha Klaudia és Ternák Zsolt

Anyakönyvi hírek

Köszönettel:

Várunk szeretettel 

a Coff ee Love csövekkel megújult 
szoláriumunkba!!

Pataki Katalin
Bejelentkezés telefonon 06/30-488-1350, személyesen vagy 
e-mailben: pataki0katalin@gmail.com
FACEBOOK-on is megtalálsz: csak lájkolnod kell a KATA SZALON oldalt!

HÁZASSÁGOT KÖTÖT:

ELHUNYTAK: 

SZÜLETETT:

Újdonság a ka
ta szalonban!!

!
Újdonság a ka

ta szalonban!!
!Csőcsere!!!Csőcsere!!!

Cs
őc
se
re
!!
! 
Cs
őc
se
re
!!
!

Cs
őc
se
re
!!
! 
Cs
őc
se
re
!!
!

Manikűr, pedikűr, műkörömépítés

Hamarosan itt a karácsony és a szilveszter. 

Szeretnéd, ha gyönyörű lenne a körmöd? 

Várlak sok szeretettel kis Szalonomban!!

Az egyéniségedhez, stílusodhoz 

illő körmöt készítek!

Ha csak manikűrt szeretnél 

lakozással azt is elkészítem neked!!

Légy egyéni, dönts mellettem!!

A körmöd az egyéniséged!
Gyönyörű kávébarna szín!!    Szolibérlet akció!!    Szolikrém!!

Gyere és kóstolj bele!!



ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK
Kiadja: Abádszalók Város Önkormányzat Képviselőtestülete • Felelős kiadó: Abádszalók Város Jegyzője • Főszerkesztő: Szekrényes István • Design, typográfi a: ADG Stúdió Kft.

A szerkesztőség címe: 5241 Abádszalók, Deák F. u. 12. nyt.sz.: 75.361/1997

15:30  Karácsonyi dalok szólnak
16:00  Kovács Mihály polgármester köszöntője

16:05  Hat Szín Virág Óvoda műsora
16:20  Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola műsora

16:40  Felekezetek közötti áhítat 
16:55  Ajándékok kiosztása 

17:00  Tea, forralt bor osztása
19:00  Az ünnepség zárása

Mindenkit szeretettel várunk!
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