Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
2740 Abony, Kossuth tér 1.
1000-15/2008.

108-124/2008. sz. határozat
10-11/2008. sz. rendelet

JEGYZŐKÖNYV
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2008. március 27-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 27-i
üléséről.
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Bánné Hornyik Mária, Dr.
Egedy Zsolt, Habony István, Kocsiné Tóth Valéria, Kovács László, Krupincza Tibor,
Murvainé Kovács Rita, Paczáriné Barna Rozália, Parti Mihály, Pető Istvánné, Retkes
Mária, Szabó András Istvánné, Varga Sándorné Képviselő-testület tagjai 14 fő.
Napirendi pontok tárgyalása közben érkezett: Gulykáné Gál Erzsébet, Mészáros
László, Földi Áron képviselő.
Távolmaradását jelezte: Csányi Tibor képviselő.
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: dr. Németh Mónika jegyző, Pető Zsolt
jegyzői titkárságvezető, Dusa Zsuzsanna településfejlesztési osztályvezető, Hamar
Sándorné gazdasági osztályvezető, Kovács Teodóra humán közszolgáltatások és
munkaügyi osztályvezető, Pádár Éva közoktatási referens, Győri Lászlóné Hatósági
és Építésügyi Osztály részéről, Bóta Lászlóné Okmányiroda vezető, Bankó Gábor
Okmányiroda részéről, Szekeres Marianna Katalin és Darányi Erika
jegyzőkönyvvezetők.
Meghívottként jelent volt: Ambrus Zoltán r. alezredes, kapitányságvezető Ceglédi
Rendőrkapitányság, Godó Tibor r. alezredes, kapitányságvezető Abonyi Rendőrőrs,
Juhász Pálné elnök Abony Városi Polgárőrség, Korbély Csabáné igazgató
Művelődési Ház és Könyvtár, Deákné Orosz Zsuzsanna igazgató Ceglédi Többcélú
Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központ, Herédi János igazgatóhelyettes
Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola, Püski László Brawo Eseménymarketing
Kft. képviseletében.
Jelen volt továbbá: Sárkányné Bálint Mária vezető Városi Sportcsarnok, Györe
Tibor vezető Mozgáskorlátozottak Egyesületének Helyi Szervezete, Lőrinczy
Veronika újságíró, Fajkáné Hviszt Zsuzsanna és Zelei Tímea Művelődési Ház és
Könyvtár részéről.
Jelenlévő bizottsági tagok: Csiza Zsoltné, Temesközy Tamás, Bán Imre,
Kelemenné Kummer Erika, Orbán Béláné.
--Romhányiné dr. Balogh Edit: köszöntötte a képviselő-testületi ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 fővel határozatképes, az
ülést megnyitotta.
Elmondta, hogy együttes bizottsági üléssel kellett volna kezdeni ¾ 4-kor, de két
bizottság határozatképtelen volt. Több képviselő jelezte, hogy fél 6-kor fog érkezni,
ezért tolódni fog „A Pünkösdölő rendezvény lebonyolítására beérkezett pályázatok
elbírálása” című napirendi pont. Elmondta, hogy fél 6-kor technikai szünetet fog
elrendelni, és az együttes bizottság meg fogja tárgyalni az említett napirendet.
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A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Parti Mihály és
Pető Istvánné képviselők a jegyzőkönyvi hitelesítők.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők
személyéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett egyetértett Parti Mihály és Pető Istvánné jegyzőkönyv
hitelesítők személyével.
Ismertette a napirendi pontokat.
Felvételre javasolta a nyílt ülés utolsó napirendi pontjaként „Az egyházi ingatlan
kártalanítási összeg befektetésének meghosszabbítása” című napirendi pontot, mert
április 1-jétől ismételten meg kell hosszabbítani a lekötést.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az említett napirendi pont
felvételének elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal 0
tartózkodás mellett egyhangúlag az említett napirendi pont felvételével egyetértett.
A napirendi pontok sorrendjében változtatást javasolt. Az „Előterjesztés a lejárt
határidejű határozatokról” című napirendi pontot javasolta utolsó napirendi pontként
tárgyalni, mert az előterjesztést most kapták meg a képviselők.
Ismertette a zárt ülés napirendi pontjait, amelyek a nyílt ülés után kerülnek
megtárgyalásra.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy az „Abony, Kécskei út 1.
sz. alatti ingatlan értékesítése” című napirendi pont zárt ülésen kerüljön
megtárgyalásra, mert vagyonértékesítésről van szó.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 2 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett az „Abony, Kécskei út 1. sz. alatti ingatlan értékesítése” című
napirend megtárgyalására zárt ülést rendel el.
„A Pünkösdölő rendezvény lebonyolítására beérkezett pályázatok elbírálása” című
napirendi pont az első szünet után első napirendi pont lesz.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett egyhangúlag az elhangzott javaslattal egyetértett.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak
elfogadásáról az elhangzott módosításokkal együtt.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett egyhangúlag a napirendi pontokat elfogadta.
Előadó:

Napirend:

1. Tájékoztató a város közrend- és közbiztonságának hely- Kovács László
zetéről
Ügyrendi és Közb. Biz. Eln.
2. A Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása

Bánné Hornyik Mária
Oktatási, Sport és Kult. Biz.
Eln.

3. Vezetői megbízás a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskolában

Bánné Hornyik Mária
Oktatási, Sport és Kult. Biz.
Eln.

4. Pályázat kiírása a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközép- Bánné Hornyik Mária
iskola igazgatói állására
Oktatási, Sport és Kult. Biz.
Eln.
5. A Pünkösdölő rendezvény lebonyolítására beérkezett
pályázatok elbírálása

Romhányiné dr. Balogh
Edit Polgármester

6. Abony Város Önkormányzat 2008. évi közbeszerzési
tervének elfogadása

Retkes Mária
Pénzügyi Biz. Eln.

7. A Főtér program megvalósításával kapcsolatos feladatok meghatározása és pályázat benyújtása

Romhányiné dr. Balogh
Edit Polgármester

8. Szelei úti járdaépítés

Mészáros László
Gazdasági Biz. Eln.

9. A 2008. évi földmérői feladatok ellátása

Romhányiné dr. Balogh
Edit Polgármester

10. Az Abony, Kossuth tér 18. sz. alatti Kinizsi Pál GimnáRomhányiné dr. Balog
zium és Szakközépiskola épületének megerősítésére sta- Edit Polgármester
tikai szakértői szakvélemény készítésére statikus tervezői megbízás kiválasztása
11. Abony Város Önkormányzatának az Abony város
2004-2009 időszakra szóló hulladékgazdálkodási tervéról rendelkező 18/2004. (VII. 29.) számú rendelete
módosítása

Dr. Németh Mónika
Jegyző

12. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló
5/2000. (II. 29.) sz. rendelet módosítása

Kovács László
Ügyrendi és Közb. Biz. Eln.

13. A Magyar Közút Kht. hulladékgyűjtő akciója

Romhányiné dr. Balogh
Edit Polgármester

14. A 2006-2007. évi beruházásoknál a garanciális eljárások Mészáros László
tapasztalatai, az esetleges hibák kijavításának és érvénye-Gazdasági Biz. Eln.
sítésének összegzése, további feladatok meghatározása
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15. Az egyházi ingatlan kártalanítási összeg befektetésének Retkes Mária
Meghosszabbítása
Pénzügyi Biz. Eln.
16. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról

Romhányiné dr. Balogh
Edit Polgármester

Zárt:
1. Abony, Kécskei út 1. sz. alatti ingatlan értékesítése

Mészáros László
Gazdasági Biz. Eln.

2. Fellebbezések elbírálása

Habony István
Szociális és Eü. Biz. Eln.

--Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e napirend előtti kérdés,
észrevétel?
Pető Istvánné: elmondta, hogy a kommunális adó elfogadásakor, decemberben
bekerült a társasház, üdülő mellé a garázs építmény is. Kérdezte a Gazdasági
Osztály vezetőjét, hogy a garázsok felmérésére milyen intézkedéseket tettek,
esetlegesen nyomtatványok kerültek-e kiküldésre, vagy hogyan kívánják megoldani a
garázsok felmérését ahhoz, hogy ki tudják vetni a megállapított 1500 Ft/év összeget,
és el tudják készíteni a határozatokat. Kérdezte, hogy mennyi a kiküldött
adómegállapító határozatok száma hozzávetőlegesen? Meglepődött, amikor hallotta,
hogy tértivevényes, ajánlott levélben küldi a Hivatal a határozatokat. Ezt követően
érdeklődött a postán, és ennek a levélnek a feladása darabonként 381 Ft. Kérdezte,
hogy mi indokolja, hogy a közel 5000 db határozatot postai úton, ajánlott,
tértivevényes küldeményként küldik ki? Elképzelhető, hogy lesznek fellebbezések, és
nem megalapozottak a közhasznú kézbesítőkkel kiküldött határozatok, de úgy
gondolja, hogy az adózók zöme a hivatali kézbesítők által kiküldött határozatokra is
eleget tesz a fizetési kötelezettségének. Kérdezte, hogy ősszel a második félév
adófizetési határozatait is ugyanilyen módon fogják kiküldeni? Elmondta, hogy a
megemelt adótétel bevételét el fogja vinni a postaköltség. Jelezte, hogy kiküldött
határozat javításra szorul a KET figyelembe vételével.
Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy az osztályvezető asszony fog válaszolni a
feltett kérdésekre, mert az adóhatározatok kiadványozási jogát ő gyakorolja.
Elmondta, hogy ha nem postai úton történik bármely határozat kézbesítése, akkor
nem tudnak érvényt szerezni a követeléseknek. Az a tapasztalata, hogy az itt
dolgozó kézbesítők által nem volt megfelelő a kézbesítés. Elmondta, hogy a nem
megfelelő kézbesítés eljárási hibát von maga után.
Hamar Sándorné: az adókivetésekkel kapcsolatban válaszként elmondta, hogy a
kommunális adóhatározatok elkészültek, különböző fázisokban vannak, az első
1500-2000 db határozat kiküldésre került a lakosság részére. Elmondta, hogy
egyszerre két csekket kap a lakosság, tehát most kapják meg az őszi csekket is.
A garázsokra vonatkozóan elmondta, hogy nem teljes a Hivatal adónyilvántartása,
főleg a külterületi részekre vonatkozóan. Április elejétől minden csütörtökön területen
végig fogják nézni, hogy minden házra ki van-e vetve a garázsadó.
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Az adóhatározatokra nem minden esetben vonatkozik a KET, az adózás rendjéről
szóló törvény alapján készítik el a határozatokat. A postaköltség be lett tervezve,
azért mert nem minden esetben volt megfelelő a kézbesítés. Arra is igyekeztek
odafigyelni, hogy akinek több ingatlanja van, egy borítékban kapja meg a csekkeket.
A tértivevény a bizonyíték, hogy átvették a határozatot. A programban megtalálta
azokat a lehetőségeket, hogyan lehet nyomtatni tértivevényekre, csekkekre, és
postakönyvbe nyomtatni. Elmondta, hogy az adóügyi álláshely még nincs betöltve.
Elmondta még, hogy a határozat javításra kerülhet abban az esetben, ha egy
ingatlan értékesítésre kerül, és nem jelenti be a lakosság nagy része. Időbe telik,
mire az új tulajdonosnak felhívják a figyelmét az adófizetési kötelezettségére, és
csak azután kötelezhetik a befizetésre.
Közel 6000 db gépjármű van Abonyban, amelyből automatikusan csak 4300 darabot
dolgozott fel a gép, a többit pedig kézzel kellett feldolgozni, egyenként beazonosítva
a gépjárműveket. Az iparűzési adó tekintetében nincs értesítési kötelezettsége a
Hivatalnak. A tavalyi évben megkapta minden vállalkozó a határozatot, amely alapján
automatikus fellebbezési kötelezettségük van március 31-ig, május 31-ig pedig
bevallási kötelezettségük. Az új bevallás alapján kerül korrigálásra a nyilvántartás.
Dr. Egedy Zsolt: kérdezte, hogy mi lehet az oka annak, hogy március 15-ig az
adókivetések nem érkeztek meg az érintettekhez? Elhangzott, hogy teljes
hatáskörrel rendelkezik a Gazdasági Osztály. Az elmúlt években sokszor gondot
okozott, hogy a kivetések elkészültek, és a jegyzőnek, ill. aljegyzőnek kellett aláírnia,
amely időbe tellett. Ebben az évben ezt automatikusan meg lehetett oldani, és az új
rendszer kialakítása szerint időnyereségről van szó, ennek ellenére mégis mást
tapasztalnak az állampolgárok.
A területi bejárások kapcsán javasolta, hogy a településfejlesztési vagy az építésügyi
osztály valamelyik munkatársával kell megtenni, mert az esetek nagy többségében
az állampolgárok személyi okmányában lévő cím, és az ingatlanon elhelyezkedő
szám sem stimmel, valamint a földhivatali nyilvántartással sem egyeznek sok
esetben az adatok. Véleménye szerint a két adatbázist párhuzamosan lehet
módosítani.
Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy tavaly év végén jelentős problémák voltak az
adót érintően, ami létszámgondokat jelent a Hivatalban, mert két évtizedekig a
Hivatalban dolgozó kolléga elment, és az ő helyüket kell betölteni.
Úgy gondolja, hogy az a idő, amit a hatáskör leadásával sikerült nyerni, az új
dolgozók beállításával ill. a létszám folyamatos feltöltésével ebben az évben
meghosszabbodott. Remélhetőleg jövőre ha már gyakorlott kollégák lesznek, ill. és
nem abban az időszakban kell feltölteni a létszámot, amikor a leginkább kell, hogy az
adón dolgozzanak, akkor gördülékenyebben fog menni a feladat elvégzése.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a Gazdasági Osztályon jelenleg
létszámhiány van. A Koordináló Iroda beintegrálásával együtt az adócsoport
munkáját nem lehetett áthárítani. Az Osztálynak rengeteg feladatot kellett ellátni az
elmúlt időszakban, - a költségvetés készítése, a kötvénykibocsátás, beszámoló a
MÁK felé - és a 3 emberből az adócsoportban 1 alkalmazott volt, egy új kolléga.
A Gazdasági Osztály vezetőjének érdeme, hogy nem kézzel kellett a borítékokat
megcímezni, és szeretné, ha a lakosság nem csak azt észrevételezné, hogy két
héttel később kapta meg a csekkeket, hanem azt is, hogy nem nekik kell otthon
kitölteni, hanem géppel kitöltött csekket kapnak. Ez az első év, hogy az adócsekkek,
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és a borítékok géppel címezve, és kitöltve érkeznek a lakossághoz. Szeretné, ha
nem csak a hibákat vennék észre, hanem a pozitív elmozdulásokat is.
Pető Istvánné: kérdezte, hogy lehet-e tudni, hogy mennyi fellebbezés volt az elmúlt
évben? Kiemelte, hogy az adóhatározatok nem tartalmazzák annak a rendeletnek
számát, amelyik a díjtételt megváltoztatta.
Romhányiné dr. Balogh Edit: a napirend előtti hozzászólásokat lezárta.
--1./ Napirendi pont tárgya:

Tájékoztató a város közrend- és közbiztonságának
helyzetéről

Napirendi pont előadója: Kovács László Ügyrendi és Közbiztonsági Biz. Eln.
Romhányiné dr. Balogh Edit: előadónak felkérte Kovács Lászlót, az Ügyrendi és
Közbiztonsági Bizottság elnökét.
Kovács László: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy az
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót, amelyet Godó Tibor r. alezredes
nyújtott be az Ügyrendi Bizottság felé. Elmondta, hogy minden évben az az egyetlen
kapocs a Rendőrség és a településirányítás között, hogy a Rendőrség egy
beszámolót készít a közbiztonság helyzetéről.
Az Ügyrendi Bizottság véleményezte az anyagot, amely nagyon sokrétű. Elmondta,
hogy az elmúlt évhez képest voltak változások, de nem csak jóról tudtak beszámolni.
Az Önkormányzat élve a pénzügyi-gazdasági lehetőségekkel megpróbálja támogatni
a Rendőrséget, és a Polgárőrséget. Az Önkormányzat támogatta a Rendőrség
személyi állományának szolgálati lakáshoz való jutását, a Polgárőrséget
autóvásárlással, éjjellátó készülékkel. Az adott feladatokhoz mérten megpróbálják
támogatni mind a Rendőrséget, mind a Polgárőrséget.
Az elmúlt év olyan változásokat hozott, amelyet a lakosság is érzékelhetett, a
közbiztonság helyzetét erősen befolyásolta a politika, a rendőri állomány egy része
sokszor budapesti vezénylésbe került. Sok olyan esemény történt, például
létszámcsökkenés, amely miatt nem tudták kellő mértékben, teljességgel ellátni a
feladatot. A település bűnügyi helyzete túlságosan nem romlott, de még mindig
vannak változatni, javítani valók. Mindezeket megismerve javasolták elfogadásra a
Képviselő-testületnek a beszámolót.
Az Ügyrendi Bizottság kérte, hogy a Polgárőrség ¼ évente számoljon be a
Képviselő-testületnek a történt eseményekről, és intézkedésekről.
Romhányiné dr. Balogh Edit: köszönetét fejezte ki a Rendőrségnek. Úgy gondolja,
hogy a lakosság többsége elégedett a közbiztonság helyzetével a településen.
A ceglédi rendőrkapitány úrhoz, Ambrus Zoltánhoz intézett kérdést. Elmondta, hogy
jelentősen megnövekedett az egy rendőrre jutó lakosságszám a mikrotérségben.
Kérdezte hogy számíthatnak-e arra, hogy a rendőri állomány bővítésre kerül ezen a
területen, vagy be kell érni ennyivel, és elsősorban a civil lakosság összefogására, a
Polgárőrségre számíthatnak? Nagyon sokan mentek nyugdíjba, és a folyamatos
utánpótlást veszélyeztetve érzi. Úgy gondolja, hogy a lakosság nagyobb része
elégedett, de nagyobb biztonságot látna, ha az utánpótlást is biztosítva látná.
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Murvainé Kovács Rita: Godó Tibor r. alezredes úrtól kérdezte, hogy milyen
intézkedés történt a piaci randalírozással kapcsolatban? Betörés történt február 28án, március 7-én is randalíroztak, március 12-én pedig a piaci standot felborították.
Parti Mihály: elmondta, hogy a város közvéleményét borzolták az elmúlt hetek
eseményei, például a Hivatalba érkező fehér por, valamint a csecsemőbaleset.
Abonyban még mindig sok a gyorshajtó, a randalírozó, és a normálisan közlekedő
lakosságot ez igencsak zavarja. Úgy tudja, hogy lehetőség nyílt az Önkormányzat
számára is sebességmérő készülék üzemeltetésére. Úgy gondolja, hogy ennek a
beállítása a költségvetésből kiszakított összeget meghozná. Véleménye szerint ez
visszatartó erő lenne, és úgy gondolja, hogy aki a törvényt megszegi, az méltán
fizessen ezért büntetést.
Dr. Egedy Zsolt: gratulált Godó Tibornak az alezredesi rangba történő
kinevezéséhez. Ambrus Zoltán r. alezredes úrnak is gratulált, hogy január 1-jétől
ellátja ezt a nem könnyű feladatot. Az összefoglaló anyagot megtekintve
megállapítható, hogy azok a tendenciák mutatkoznak benne, amelyek egész Pest
megyében. Nagyon sokan nyugállományba vonultak, 2007-ben 325 fő szerelt le az
állományból, és 256 fő került kinevezésre. Elmondta, hogy a végkielégítések is
jelentősen megterhelték a Pest Megyei Rendőrkapitányság feladatát. A Ceglédi
Rendőrkapitányság adatai összefüggnek az abonyi helyzettel. 2,2 %-al csökkent az
ismertté vált bűncselekmények száma, csökkenő tendenciát mutat a lopások száma,
6,5 %-al, bár az elmúlt két hétben Abonyban nem ez a tendencia volt az uralkodó. A
gépkocsi lopások száma 42,3 %-al emelkedett rendőr-főkapitánysági szinten. A
betöréses lopások száma 24,3 %-al csökkent. Az anyag megállapítja, hogy az
általános eredményességi mutatók gyengébbek a 2007. évben, mint 2006-ban. A
balesetek száma 237 a kapitányság területén, Abony vonatkozásában is jelentős
emelkedés van. A megyében a legtöbb halálos közlekedési baleset a Ceglédi
Rendőrkapitányság területén következett be 21 alkalommal, ami nagyon jelentős. Az
anyag kitér a személyi állomány csökkenésére, kérdés, hogy lehet-e ebben lépni? A
létszámra vonatkozóan folyamatosan vannak felterjesztések, de az államháztartást
tekintve nem igazán van rá esély. Volt egy nagy bejelentés, hogy megerősítik a
Rendőrséget országos szinten, de a személyi állomány tekintetében nagy
megerősítés nem történt. Több rendőrkapitányság élén is történt változás, ami a
Rendőrség jelenlegi instabil helyzetét tükrözi.
Habony István: kérdezte, hogy milyen ma a Rendőrség morális helyzete? Kérdezte,
hogy hogyan lehet megkülönböztetni a rendőröket az álrendőröktől? A Rendőrség,
az Ügyészség, és a Bíróság kapcsolatáról érdeklődött. A beszámolóban olvasható
célkitűzések, feladatok tömören összefoglalják a feladatokat. Kérdezte, hogy mit tesz
a Rendőrség az intelligens utánpótlás nevelése érdekében? Van-e jelentkező a
rendőrtiszti iskolákra? A város közrend- és közbiztonsága kapcsán egyet lehet érteni
a leírtakkal. A tárgyi feltételek biztosítása azonban mindig elmarad a bűnözők
technikai feltételeitől. Véleménye szerint ha jobb technikai feltételeket biztosítanának,
a város közbiztonsága javulhatna. Elmondta, hogy Godó Tibor r. alezredes vezetése
alatt kialakult egy viszonylagos stabil csapat, ami azonban most szétment. Kérdezte,
hogy van-e esély egy új stabil állomány létrehozására, akiknek sikerülne ezt a
közbiztonságot megőrizniük? Egyre jelentősebb bizonyos bűncselekmények
felélénkülése a társadalomban. Az emberek permanens figyelemfelkeltése nagyon
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fontos. Elismerésre méltónak tarja a rendőrségi munkát, az anyagot elfogadásra
javasolta.
Földi Áron képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma
15 fő.
Kovács László: kérdezte, hogy ha az Önkormányzat vásárolna sebességmérő
készüléket, azt hogyan lehetne működtetni? A Rendőrséggel közösen lehet
működtetni? Hogyan lehetne kezelni a pénzt, ami befolyik, ill. a határozatokat kinek
kellene meghoznia?
Ambrus Zoltán: a Rendőrkapitányságot érintő adatok kapcsán kiegészítésként
elmondta, hogy a balesetek száma csökkent éves szinten, 21 halálos baleset történt.
Elmondta, hogy ez a terület nem nagyon érintett ebben, a 4-es számú főút, és
Cegléd belterülete ami jelentősen befolyásolja ezt a számot. A legtöbb
bűncselekmény vagyon elleni bűncselekmény. A tavalyi év nem volt a legsikeresebb,
16-ról 25-re emelkedett a gépkocsi lopások száma. Elmondta, hogy Pest megyében
vannak olyan települések, például Budaörs, ahol 18 bevásárlóközpont van, és ebben
a félévben még 6 bevásárlóközpontot adnak át, tehát ott sokkal több a vagyon elleni
bűncselekmény. A bűnmegelőzés komplex feladat, az állampolgároknak, az
önkormányzatoknak, a civil szervezeteknek össze kell fognia, hogy a bűnt meg
tudják előzni. A Rendőrség munkájának nagy részét a bűnüldözés teszi ki, az
állampolgár bejelentése alapján. Az elmúlt évben, és az év elején rengeteg olyan
bűncselekmény történt, ahol az ellopott értékeket megtalálták rövid időn belül. Az
erre szakosodott bűnözők olyan tárgyakat visznek el, amelyeket gyorsan tovább
lehet adni, és pénzük származik belőle.
Elmondta, hogy egy polgármestertől olyan kérdést kapott, hogy milyen arány van a
roma elkövetők, és a magyar elkövetők között. Elmondta, hogy ilyen statisztikát nem
vezetnek.
Parti Mihály képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők
száma 14 fő.
Elmondta, hogy az eredményesség alakulása nem fogja befolyásolni az
állampolgárok véleményét, hiszen ezek szakmai kérdések. Legtöbb esetben amikor
az elkövetőt megfogják, és ha nincs mögötte az a tárgy, amit elvittek, akkor a
kártérítés nagyon kevésszer valósul meg.
A létszámhelyzet tekintetében elmondta, hogy az elmúlt év nagy változásokat hozott
a Rendőrség életében. Az integrációval a határőrség feladatát is átvette a
Rendőrség. Az integráció nem sikerült olyan jól, mint ahogyan tervezték. A Magyar
Rendőrség létszámát felemelték 42.000 főre. Január 1-jével még 720 határőrnek
nem volt helye, ezért történt az, hogy létszámokat zároltak onnan, ahonnan
nyugdíjas kollégák elmentek. Elmondta, hogy a rendőri szakma olyan szakma, ahol
komoly előképzés folyik, komoly tudással kell felvértezni az embereket, és törvényi
előírások vannak.
Parti Mihály képviselő az ülésterembe visszament, így a jelenlévő képviselők
száma 15 fő.
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Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő
képviselők száma 16 fő.
Az elmúlt évben 15 státuszt vettek el a Pest Megyei Rendőrkapitányságtól.
Elmondta, hogy az elmúlt hónapok azzal teltek, hogy minden kapitányság átvizsgálta
a maga szervezetét. Abony frekventált helyen van, az elmúlt időszakban az újonnan
érkezett rendőrök az Abonyi Rendőrőrs területére jelentkeztek, ezért lassan elérik azt
a létszámot, amellyel tudnak megfelelően működni. Szerkezeti átalakításokra
azonban szükség van. Július 1-jéig minden állománytábla módosításra van állítva,
addig nem tudnak lépni. Elmondta, hogy vannak tartalékok, rendelkeznek egy
viszonylag nagy befogadóképességű fogdával, amelyhez egy viszonylag nagy
létszámú alegység van szervezve. Elmondta, hogy változtak az őrizetbe vett,
előzetes letartóztatással kapcsolatos feladatok, egyre kevesebb a hosszú időt
fogdában töltő személyek száma, ezért azt a létszámot át tudják csoportosítani
máshová. 2000-ben 204 fővel dolgoztak kapitánysági szinten, most pedig 172 az
állománytáblás hely. A Pest Megyei Rendőrkapitányság közzétette az értékelő
értekezletének kivonatát, melyben Cegléd és a déli rész úgy van említve, mint a
„béke-szigete”. Évek óta nagymértékben csökkent az ismertté vált bűncselekmények
száma, amely még mindig tart. Ennek következménye, hogy onnan vesznek el
létszámot, ahol így alakulnak a bűncselekmények. Elmondta, hogy vizsgálni kell a
másik oldalt is, hogy alapvetően nem a bűnös városok közé tartozik Abony és
környéke. Kőröstetétlenen tavaly 1 bűncselekmény történt.
Abony szép lassan rendben lesz, és mindenképpen meg fogják oldani azokat a
feladatokat, amelyek kötelezőek a Polgárőrséggel közösen. A létszámhelyzet év
közepéig biztosan nem fog változni.
A fehér por kapcsán elmondta, hogy ez elsősorban nem a Rendőrség feladata,
hanem a Katasztrófavédelemé. A Rendőrség ilyenkor csak annyit tud tenni, hogy
lezárja a helyiséget. Elmondta, hogy négy-öt évvel ezelőtt is sorozatban küldözgettek
fehér port.
A gyorshajtók, randalírozó közlekedők sajnos a városi együttéléséből fakadnak,
minél nagyobb egy város, annál több lesz a gyorshajtók, randalírozó közlekedő
száma. Évekkel ezelőtt is gond volt a nagymotorokkal. Ezekkel kapcsolatban nincs
nagy lehetősége a Rendőrségnek. A tavalyi évben kaptak egy új sebességmérő
készüléket, amellyel már többször megjelentek Abony területén is.
Abonynál vannak sokkal veszélyeztetettebb városok. Elmondta, hogy nincs
visszatartó ereje a sebességmérő készüléknek. A törvénymódosítás sokkal
drasztikusabb lesz májustól, és akkor talán el fognak érni valamit. Elmondta, hogy
magas a visszatérő gyorshajtók száma. Januártól lehetőségük lesz rá, hogy a
külföldiekkel szemben is sokkal szigorúbban járjanak el. Elmondta, hogy az elmúlt év
végén sok helyen kapitányságvezető váltás történt.
Retkes Mária képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők
száma 15 fő.
Elmondta, hogy a lakossággal együttműködve kell elvégezni a feladatokat, a
felsővezető váltások azonban nem befolyásolják a kapitányságok működését. A
Rendőrség morális helyzete az elmúlt évben azt mutatta, hogy akinek megvolt a 25
év szolgálati ideje, az nyugdíjba vonult. Azok a kollégák mentek el, akik szakmailag a
csúcson voltak. Nagyon nagy a fiatalítás a Rendőrségen belül, alig 30 év fölött van
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az átlagéletkor. Ez az elkövetkezendőkben sem fog változni, mert a nyugdíjazás az
idén még folytatódni fog.
Elmondta, hogy a rendőrök egyedi jelvényekkel, névkitűzőkkel rendelkeznek.
Sorszámmal ellátott rendőrjelvényhez elvileg nem lehet hozzájutni. A Magyar
Rendőrségen belül minden rendőr egyéni azonosító számmal van ellátva, amely a
rendőri jelvényén van feltüntetve. Cegléden idén is történt olyan esemény, hogy egy
lakásban megjelentek magukat rendőrnek kiadott személyek, és házkutatást
tartottak. A lakosságnak állandóan felhívják a figyelmüket, hogy ne engedjenek be
senkit a lakásukba. Elmondta, hogy egy bűncselekménynek más a minősítése, ha
egy zárt területre mennek be, és felfeszítik a zárat, vagy ha egy nyitott területre.
A Rendőrség, Ügyészség, Bíróság viszonya sokat nem változott, évekkel ezelőtt is
így volt. A Rendőrség megfogja a bűnözőket, az Ügyészség pedig úgy dönt, hogy
nem érdemes a bírósági eljárásig fogva tartani őket. Megpróbálják az Ügyészséget a
letartóztatásra bírni, de az Ügyészség dönt. A büntetőeljárás rájuk is vonatkozik, és
ők sokkal szigorúbban veszik a letartóztatás feltételeit. Elmondta, hogy nagyobb
kompromisszumkészségnek kellene lennie, de a Rendőrség munkáját ez nagyon
nem befolyásolja. Az intelligens utánpótlás kapcsán elmondta, hogy a Rendőrség
összképe az utóbbi időben változott, sokkal intelligensebbek, sokkal határozottabbak
a rendőrök. A mai határozottság azt jelenti, hogy ha megállítanak valakit
szabálysértésért, akkor elmondják neki, hogy milyen szabálysértésért állították meg,
és mi a következménye. Véleménye szerint az utóbbi időben nagy előrelépést tett
ebben a Rendőrség.
A szakközépiskolák működnek, nagyon nagy a túljelentkezés, hiszen ez egy biztos
álláslehetőség. Aki elvégzi a 2 éves rendőr szakközépiskolát, vagy a 4 éves
Rendőrtiszti Főiskolát, annak biztos helye van. Elmondta, hogy a rendőrök
jogszabályi háttérrel le vannak védve, ezért azokat a kollégákat, akik nem állnak be a
sorba, éveken keresztül nem lehet elbocsátani. Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy
egyre kevesebb az a rendőr, akinél a szolgálati viszony megszüntetését kell
alkalmazni.
A tavalyi évben elég komoly fejlesztések voltak a technikai háttért illetően.
Sebességmérő készüléket, motorkerékpárokat kaptak. Amikor Budapesten nagyobb
rendezvény van, és várhatóan azt követően megmozdulások lesznek, mindig
érintettek, mert nagyon jól kiképzett szakasz van Cegléden. Ehhez kaptak egy
kisbuszt, amelyhez minden hozzátartozó felszerelést megkaptak, így 5 gépjármű
helyett csak 2 gépjárművet kell igénybe venni.
Az eddigiekben minden autót használatba vettek, és nem maradt helyben autó
amellyel szolgálatot tudtak volna ellátni. 17 fő az, akit Budapestre fel szoktak
vezényelni Ceglédről, több napra. Két évvel ezelőtt megindultak a lízingszerződések
különböző cégekkel a gépjárművek beszerzésére. A Rendőrség saját tulajdonában
lévő gépjárműveit újra elő kell venni, és átmeneti időszakban ezekre lesznek utalva.
Godó Tibor: megköszönte polgármester asszonynak az elmúlt évi hatékony
együttműködést, amely pozitív elmozdulás volt a 2006. évhez képest.
A piaci randalírozással kapcsolatban tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy
szabálysértés, ill. bűncselekmény miatt folytatnak eljárást. Ha igény lesz rá, az
eljárás befejezéséről írásban vagy szóban tájékoztatást fog adni.
A fehér por kapcsán elmondta, hogy tudomása szerint az ÁNTSZ visszajelzése
alapján nem tartalmazott veszélyes anyagot, de az a levél, amit mellékelve küldtek,
megalapozta, hogy a Ceglédi Városi Bíróság rágalmazás miatt nyomozást rendeljen
el. A nyomozás folyamatban van helyben a Rendőrőrsön, és jó úton járnak az
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ügyben. Véleménye szerint eredményes lesz a nyomozás, és valószínűleg úgy
tudják visszaküldeni a Bíróságnak, hogy meglesznek az elkövetők.
A sebességmérő készülék használata kapcsán amíg erre nem születik jogszabály,
nem tud választ adni arra, hogy az Önkormányzat üzemeltethet-e vagy sem.
Retkes Mária képviselő az ülésterembe visszament, így a jelenlévő képviselők
száma 16 fő.
A rendőrök azonosítása kapcsán a vezetők szigorítottak, ezért találták ki, hogy a
rendőrök ruházatára azonosító számot kell kifüggeszteni. Elmondta, hogy a rendőrt
az egyenruhája igazolja. A rendőri intézkedést követően az állampolgár kérheti az
igazolványt, leolvashatja az azonosító számát, civil ruhás rendőr esetén azonban
már az intézkedést megelőzően fel kell mutatni az igazolványt.
Elmondta, hogy az elmúlt évben volt egy kellemetlen élményük az Ügyészséggel
szemben. Nagyon sokáig dolgoztak egy betöréses sorozaton, amikor eljutottak az
elkövetőkhöz, a Ceglédi Városi Ügyészség vezetője nem terjesztette elő előzetes
letartóztatásra a Bíróság felé, ezért az elkövető azóta is szabadon mozog, és
feltehetően követett el bűncselekményt is.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még
kérdés, észrevétel?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő a
határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
108/2008. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított
jogkörében eljárva a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről
szóló beszámolót megismerte és elfogadja.
Határidő: 2008. március 27.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Jegyzői Titkárság
A határozatról értesül:
Jegyzői Titkárság
--2./ Napirendi pont tárgya:

A Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására
beérkezett pályázatok elbírálása

Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: előadónak felkérte Gulykáné Gál Erzsébetet, az
Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság elnökhelyettesét, mivel az elnök asszony nem
volt jelen a bizottsági ülésen.
Gulykáné Gál Erzsébet: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy
egyetlen pályázat érkezett, amely formailag, tartalmilag teljesen szabályos, érvényes,
azonban kaptak egy minisztériumi állásfoglalást, amely nem kötelező érvényű, de
azóta nem tudja, hogy történt-e lépés az ügyben. Az Oktatási Bizottság úgy döntött,
hogy javasolja megbízni Korbély Csabánét a Művelődési Ház és Könyvtár
igazgatójának.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy Korbély Csabáné munkájával az
elmúlt 5 évben a város is, és a Képviselő-testület is elégedett volt, annak ellenére,
hogy az első megbízásakor csak középfokú végzettséggel rendelkezett. A vezetői
állás betöltése miatt kezdte meg felsőfokú tanulmányait, amelyet sikeresen
befejezett, így felsőfokú művelődésszervező végezettséget szerzett, diplomával
rendelkezik.
A tavalyi évben volt az intézmény minősítése, ill. minisztériumi átvilágítása, és senki
nem tette szóvá, hogy a többcélú intézmény irányításához kettő, vagy több diplomára
lenne szükség. A Kjt. olvasatában fel van sorolva, hogy vagy szakirányú egyetemi
végezettséggel, vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel, és felsőfokú
szakirányú szakvizsgával, főiskola könyvtárosi, közművelődési végzettséggel kell
rendelkezni. Felhívta a figyelmet, hogy a végzettségek vesszővel vannak elválasztva,
felsorolás jelleggel, és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, kiemelkedő szakmai,
vagy tudományos tevékenyég végzéséhez kötött az intézményvezetői megbízás.
Véleménye szerint ez nem azt jelenti, hogy a főiskolai könyvtárosi végzettség mellett
meg kell lennie a közművelődési végzettségnek, hanem fel van sorolva, hogy
melyikkel lehet rendelkezni.
Jogszabályi értelmezés annyi, ahány helyre küldik. Egyetlen egy hatóság sem veheti
át a döntést az Önkormányzattól, és mindig a jogalkalmazónak kell a jogot
értelmeznie, ezért úgy gondolja, hogy nagyon méltánytalan lenne, ha olyan kitételt
tennének, úgy hogy a pályázati kiírásban sem volt meghatározva, hogy többféle
végzettségnek kell lennie. Ezt a pályázatot érvényesnek kell tekinteni.
Méltánytalannak tartja azután, hogy kötelezték Korbély Csabánét, hogy szerezzen
diplomát, és most újra kötelezzék, hogy szerezzen még egy diplomát úgy, hogy nincs
megfelelő Művelődési Ház, és nincs megfelelő Könyvtár sem. Maximálisan támogatta
a pályázatot.
Habony István: elmondta, hogy többször meghosszabbították már Korbély Csabáné
megbízását, és a Képviselő-testület kijelentette, hogy ha végzettséget szerez, akkor
a helye biztosítva van a közművelődés területén. Teljes mellszélességgel támogatta
Korbély Csabáné pályázatát. Elmondta, hogy akik állásfoglalást kértek, azok Abony
város valamennyi területén a szakmaiságot erősítsék tovább. Egymást segítve a
munkát kell a középpontba helyezni. Erkölcstelen volna megtagadni a pályázatot.
Támogatja Korbély Csabánét, mert volt ereje elvégezni az iskolát nagyon jó
eredménnyel, és bízott a Képviselő-testületben. Kérte a Képviselő-testületet, hogy
támogassa Korbély Csabáné pályázatát.
Bánné Hornyik Mária: elmondta, hogy a múlt héten nem tudott részt venni a
bizottsági ülésen, és amikor megtudta, hogy ilyen probléma merült fel Korbély
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Csabéné végzettségével kapcsolatban, nagyon megdöbbent. Elmondta, hogy amikor
Balassiné a Művelődési Ház és Könyvtárból távozott, nagyon nehezen találtak
megfelelő embert. Korbély Csabáné a Művelődési Ház és Könyvtár akkori dolgozója
vállalta, hogy továbbviszi vezetőként az intézményt, és a Képviselő-testület kérésére
azt is vállalta, hogy elvégzi Jászberényben a közművelődési szakot, ami akkor nagy
megnyugvást okozott, hogy végre lesz egy helybéli ember, aki szakmailag
megbízható, és személyileg is alkalmas az intézmény vezetésére. Véleménye szerint
az elmúlt 3 évben csak pozitívumként beszélhetnek Korbély Csabáné munkájáról. A
Képviselő-testület január 31-én tárgyalta a Művelődési Ház és Könyvtár 2007. évi
munkájáról szóló beszámolót, és akkor is csak pozitív gondolatok hangzottak el.
Elmondta, hogy amikor 3 évvel ezelőtt Korbély Csabáné elvállalta ezt a
tevékenységet, akkor szóvá tette, hogy a Könyvtárhoz nincs megfelelő végezettsége.
Akkor az Oktatási Bizottsági ülésen azt mondták, hogy ha művelődésszervezőként
megfelelő alkalmazottakkal a könyvtári munka is ellátott lesz, akkor ennek nem lesz
akadálya. Kérdezte, hogy a Falumúzeum átvételével elő fogják írni, hogy
muzeológus végzettséggel is rendelkeznie kell Korbély Csabánénak? Javasolta
megválasztani Korbély Csabánét, hiszen az összevont intézmény tevékenységével
kapcsolatban az egyikre megfelelő végezettséggel rendelkezik, és úgy gondolja,
hogy ha eddig is maximálisan ellátta a feladatát, akkor ezután is bízhatnak benne. Az
Oktatási Bizottság is javasolta megbízni Korbély Csabánét további 5 évre. Kérte a
Képviselő-testület tagjait, hogy támogassák Korbély Csabáné tevékenységét. Úgy
gondolja, hogy ha nem vállalja, hogy a könyvtárosi végzettséget is megszerzi, akkor
is bízhatnak a munkájában.
Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy 2005. május 17-én is ugyanazt a jogszabályi
hátteret olvashatták, mint most. A jogszabály leírja, hogy milyen végzettséggel lehet
egy ilyen intézménynek a vezetői tisztségét betölteni. Három évvel ezelőtt nem volt
arról szó, hogy kell több szakirányú végzettséggel rendelkezni, valamint akkor úgy
bízták meg Korbély Csabánét, hogy elkezdi a felsőfokú tanulmányait. Ugyanaz a
jogszabály hatályos a mai napon is, mint akkor, és gyakorlatilag újabb végezettséget
kellene beszereznie a pályázónak. Ezeket a bizottsági ülésen elmondta, és kérdezte,
hogy változott-e a jogszabályi háttér, amelyre nem kapott más tartalmú választ. Nem
látja okát annak, hogy ne Korbély Csabánét bízzák meg további 5 esztendőre a
Művelődési Ház és Könyvtár feladatának betöltésére.
Elmondta, hogy utána nézett annak, hogy kell-e muzeológus végzettség ahhoz, ha a
Falumúzeum tevékenység is átkerül a Művelődési Házhoz, és azt az információt
kapta, hogy nem kell muzeológus végzettség.
Varga Sándorné: elmondta, hogy a Hivatal megkérte az állásfoglalást Korbély
Csabáné ügyében, amelyet valamennyien meg is kaptak. A minisztériumi
állásfoglalásból kiemelte azonban, hogy szakmai véleményüknek nincs jogereje. Mint
bizottsági tag, és mint képviselő is támogatta Korbély Csabáné kinevezését.
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő
képviselők száma 15 fő.
Parti Mihály: véleménye szerint a képviselők ismerik Korbély Csabáné munkáját,
amelyért köszönet illeti, és bizalmat kölcsönzött számára.
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Dr. Németh Mónika: válaszként elmondta, hogy jó volt a pályázati kiírás, és már
akkor is beidézték ezt a jogszabályhelyet. Elmondta, hogy amikor a pályázati kiírást
elkezdték írni, akkor tüzetesen elolvasták a jogszabályt, és szöget ütött a fejükben,
hogy talán nem jó Korbély Csabáné végzettsége, ezért kérték az állásfoglalást, hogy
talán valaki visszaírja, hogy nem jól értelmezték a jogszabályt.
A jogszabály-értelmezésnek több formája van, de a magyar nyelvtanban a vessző
és-t jelent. Segítséget szerettek volna kérni, hogy az elbizonytalanodásuk egy másik
irányból megerősítést kapjon. Ez a szakmai állásfoglalás nem minősül jogszabályi
értelmezésnek, de a minisztérium a leginkább ismerője ennek a szakterületnek.
Készült egy jelentés a közművelődés feladatának általános és részletes
szakfelügyeletéről, melyben van egy pont, ami egy javaslatot tartalmaz: az
intézményben a vezetői beosztás ellátására a jelenlegi beosztás megszűnésekor az
igazgatói pályázati eljárást a jogszabályoknak megfelelően folytassák le.
Bizonyára többen emlékeznek, hogy 2005-ben hogyan történt a megbízás. A
képviselő-testületi határozatból kiemelte: 3 év határozott időre, a munkakör
betöltéséhez szükséges képesítés alól felmenti, és megbízza Korbély Csabánét a
feladatokkal. Véleménye szerint ez teljesen korrekt és szabályos volt, hiszen úgy
szól a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, hogy legfeljebb egy ízben adható
felmentés a munkakör betöltéséhez szükséges képesítés alól, határozott időre,
legfeljebb 5 évre, amennyiben megkezdte az oktatásban való részvételt, vagy vállalja
a képzésben való részvételt. A figyelemfelhívásokat meg kellett tennie.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még
kérdés, észrevétel?
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Az Oktatási Bizottság a határozati javaslat A) változatát javasolta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat A)
változatának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett egyhangúlag a határozati javaslat A) változatát fogadta el, és a
következő határozatot hozta:
109/2008. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról
a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről
szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendeletben foglaltakat, az alábbi határozatot
hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház és
Könyvtár igazgatói feladatának ellátásával 5 évre – 2008. június 1. napjától
2013. május 31. napjáig Korbély Csabánét bízza meg.
Korbély Csabáné igazgató besorolás szerinti illetménye 181 475 Ft,
vezetői pótléka a pótlékalap 225 %-a, 45 000 Ft.
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban foglalt
feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Gazdasági Osztály
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Ecseki Ildikó aljegyző
Korbély Csabáné, Abony, Mikszáth u. 1.
Művelődési Ház és Könyvtár
Gazdasági Osztály
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
--Korbély Csabáné: megköszönte a bizalmat, és biztosított mindenkit arról, hogy nem
személye elleni támadásnak veszi az állásfoglalást. Függetlenül attól, hogy milyen
posztot töltött be, mindig igyekezett a feladatokat a legjobb tudása szerint ellátni.
Kiemelte azonban, hogy sikerült egy olyan csapatot maga köré építeni, akivel a
munkát így el tudja látni, nélkülük nem tudta volna. Elmondta, hogy a kollégái
rengeteget dolgoznak túlóra kifizetése nélkül. Maximális gőzerővel, kihasználva
minden lehetőséget igyekszik az intézmények fennmaradását biztosítani.
--3./ Napirendi pont tárgya:

Vezetői megbízás a Kinizsi Pál Gimnázium és
Szakközépiskolában

Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln.
Bánné Hornyik Mária: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy
Balangó László 2008. május 31-i hatállyal lemondott magasabb vezetői
megbízásáról, ezért 2008. április 1-jétől a Kinizsi Pál Gimnázium és
Szakközépiskolában
nincs
magasabb
vezetői
megbízással
rendelkező
közalkalmazott. A vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adható a közoktatási
intézmény megfelelő feltételekkel rendelkező közalkalmazottjának, legfeljebb egy
évre. A vezetői feladatokat az intézmény SzMSz-ében meghatározott helyettesítés
rendjében foglaltak szerint az intézmény általános igazgatóhelyettese Herédi János
látja el. Az Oktatási Bizottság javasolta Herédi János megbízását a vezetői feladatok
ellátására.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés,
észrevétel?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat. A határozati javaslat 2. pontjában
technikai módosítást kért, mely szerint a vezetői pótlék a pótlékalap 200 %-a, 40 000
Ft.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
110/2008. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve
a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a
közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Kormányrendeletben
foglaltakat, az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Balangó László
igazgató lemondását 2008. március 31-i hatállyal tudomásul veszi.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kinizsi Pál Gimnázium
és Szakközépiskola igazgatói feladatának ellátásával 2008. április 1.
napjától a pályázati eljárás eredményes lebonyolításáig, de legfeljebb
egy évre 2009. március 31. napjáig Herédi Jánost bízza meg.
Herédi János megbízott vezető illetménye a jelenlegi besorolás szerinti
bére, vezetői pótléka a pótlékalap 200 %-a, 40000 Ft.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1-2. pontban
foglalt feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. április 1.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Humán Közszolgáltatás és Munkaügyi
Osztály, Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
3. Dr. Németh Mónika jegyző
4. Dr. Ecseki Ildikó aljegyző
5. Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola
6. Balangó László
7. Herédi János
8. Gazdasági Osztály
9. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
---
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Romhányiné dr. Balogh Edit: megköszönte Herédi Jánosnak, hogy elvállalta a
megbízást.
Kocsiné Tóth Valéria: véleménye szerint illik megköszönni Balangó Lászlónak az
eddig végzett tevékenységét. Példamutató volt, ahogyan az iskolát menedzselte.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy írásban fogja közvetíteni a Képviselőtestület nevében Kocsiné Tóth Valéria képviselő hozzászólását.
--4./ Napirendi pont tárgya:

Pályázat kiírása a Kinizsi Pál Gimnázium és
Szakközépiskola igazgatói állására

Napirendi pont előadója: Kovács László Ügyrendi és Közbiztonsági Biz. Eln.
Romhányiné dr. Balogh Edit: előadónak felkérte Kovács Lászlót, az Ügyrendi és
Közbiztonsági Bizottság elnökét.
Kovács László: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a pályázati kiírást azzal a módosítással, hogy
a hiánypótlás nem biztosított.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés,
észrevétel?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ismertette a módosító indítványt.
A pályázat benyújtása kapcsán hiánypótlás nem biztosított.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító indítvány
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 4 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett a módosító indítványt elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat
elfogadásáról a módosító indítvánnyal együtt.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett a határozati javaslatot a módosító indítvánnyal együtt elfogadta,
és a következő határozatot hozta:
111/2008. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a
közoktatásról
szóló
1993.
évi
LXXIX.
törvényben,
valamint
a
közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a
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közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Kormányrendeletben
foglaltakat, az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kinizsi Pál
Gimnázium és Szakközépiskola igazgatói állásának betöltésére – a
jogszabályban előírt azonnali közzététellel – pályázatot ír ki az alábbi
tartalommal:
A pályázatot meghirdető szerv: Abony Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.
Munkahely: Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola
2740 Abony, Kossuth tér 18.
Beosztás: középiskolai igazgató
A vezetői beosztás időtartama: 5 év; 2008. augusztus 1.- 2013. július 31.
Az állás betöltésének ideje: 2008. augusztus 1.
Pályázati feltételek:
 Egyetemi szintű tanári végzettség.
 Öt év szakmai gyakorlat.
 Előny: pedagógus-szakvizsga.
A pályázathoz csatolni kell:
 a pályázó szakmai életrajzát,
 az intézmény vezetésére vonatkozó programot, fejlesztési
elképzeléseket,
 az iskolai végzettséget igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített
másolatát,
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati
anyagát az illetékes bizottságok megismerhessék.
Juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint a
138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet alapján kerül megállapításra.
(Szolgálati lakás nem biztosított.)
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történő
megjelenéstől számított 30 nap.
Hiánypótlás nem biztosított.
A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtást követő 30. nap utáni első
képviselő-testületi ülés időpontja.
Egyéb információk: A pályázatot Romhányiné Dr. Balogh
polgármesternek címezve, zárt borítékban 2 példányban kell beadni.
Postacím: Polgármesteri Hivatal, 2740 Abony, Kossuth tér 1.
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Edit

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Pádár Éva közoktatási referens az
53/360 135 telefonszámon ad.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban foglalt
feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. március 28., illetve helyben a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ közzétételét követően.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi
Osztály
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
3. Dr. Németh Mónika jegyző
4. Dr. Ecseki Ildikó aljegyző
5. Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola
6. Gazdasági Osztály
7. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
--Romhányiné dr. Balogh Edit: technikai szünetet rendelt el.
A szünet után a Képviselő-testület folytatta munkáját.
Mészáros László képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők
száma 16 fő.
--5./ Napirendi pont tárgya:

A Pünkösdölő rendezvény lebonyolítására
beérkezett pályázatok elbírálása

Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln.
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az
együttes bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a határozati javaslat 1-2.
pontját, valamint javasolta kiegészíteni az alábbi 3-4. ponttal:
- A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Ügyrendi Bizottság által
jóváhagyott az ajánlatnak megfelelő szerződés aláírására.
- A Képviselő-testület a Pünkösdölő rendezvény lebonyolítására 500.000 Ft erejéig
fedezetet biztosít a tartalékalap terhére.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a kiegészített határozati javaslat
elfogadásáról.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett egyhangúlag a kiegészített határozati javaslatot elfogadta, és a
következő határozatot hozta:
112/2008. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján
biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzata a Pünkösdölő rendezvény lebonyolítására
meghirdetett pályázatra a Brawo Eseménymarketing Kft. (1204
Budapest, Orsolya u. 11.) által benyújtott pályázatát érvényesnek
minősíti.
2. Abony Város Önkormányzata a Pünkösdölő rendezvény lebonyolítására
közzétett pályázatát eredményesnek nyilvánítja.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert az Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság által jóváhagyott, az ajánlatnak megfelelő megbízási
szerződés aláírásával.
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 500.000,-Ft erejéig a
tartalékalap terhére biztosítja a Pünkösdölő rendezvény lebonyolítását.
Határidő: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság ülésének időpontja, 2008.
március 31., 2008. 2008. május 12.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
Végrehajtásban közreműködik: Jegyzői Titkárság
A határozatról értesül: Jegyzői Titkárság, Településfejlesztési Osztály,
Gazdasági Osztály
--Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy jövő héten a Pünkösdölő rendezvény
kapcsán valamennyi szervezőt összehívnak, az Ügyrendi Bizottság pedig
megtárgyalja a megbízási szerződést.
Technikai szünetet rendelt el.
A szünet után a Képviselő-testület folytatta munkáját.
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülés folytatásakor nincs az ülésteremben,
így a jelenlévő képviselők száma 15 fő.
A jegyzőkönyvvezetést a 6. napirendi ponttól Szekeres Marianna Katalin
jegyzőkönyvvezető vette át.
---
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6./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 2008. évi közbeszerzési
tervének elfogadása
Napirendi pont előadója: Retkes Mária a Pénzügyi Bizottság Elnöke
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, felkérte Retkes Máriát,
hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a bizottságok a
napirendi pontot megtárgyalták és javasolták elfogadásra.
Retkes Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Pénzügyi Bizottság
javasolta elfogadásra.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e
valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel kérdés, hozzászólás nem
volt, megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen 0 nem és 1 tartózkodás mellett
elfogadta.
113/2008. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv-ben biztosított
jogkörében eljárva, figyelembe véve a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvényben és Abony Város Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatáról szóló 22/2008. (I.31.) számú képviselő-testületi határozatban
foglaltakat Abony Város Önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervét az
alábbiak szerint hagyja jóvá:

I.

Árubeszerzések

Beszerzés meghatározása,
Megnevezése

Beszerzés
becsült értéke
(nettó, ezer
Ft.)

Beszerzés tervezett
kezdete

Megjegyzés

Egyszerű, a nemzeti értékhatár felét el nem érő beszerzések (a Kbt. negyedik része
alapján)
Egyszerű, a nemzeti értékhatár felét elérő beszerzések (a Kbt. negyedik része alapján)
Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések (a Kbt. VI. fejezete alapján)
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések
22

Étkezési utalvány
beszerzése

II.

240.000

2008. január

Beszerzés
becsült értéke
(nettó, ezer
Ft.)

Beszerzés tervezett
kezdete

Építési beruházások

Beszerzés meghatározása,
Megnevezése

Megjegyzés

Egyszerű, a nemzeti értékhatár felét el nem érő beszerzések (a Kbt. negyedik része
alapján)
Egyszerű, a nemzeti értékhatár felét elérő beszerzések (a Kbt. negyedik része alapján)
Gyulai Gaál Miklós
Általános Iskola felújítása
Somogyi I. Általános Iskola
felújítása
Főtér program
Vasúti kőből útalap építése

70.834

2008. június

45.834

2008. június

83.333
49.809

2008. július
2008. május

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések (a Kbt. VI. fejezete alapján)
Kinizsi Pál Gimnázium és
Szakközépiskola bővítése
Egészségügyi Centrum
építése
Ungár Ház felújítása
KEOP ivóvízminőség
javítása
5 utca építése (Csiky,
Vasvári, Táncsics,
Blaskovics, Magyar B.)

141.107

2008. június

408.334

2008. július

125.000
557.766

2008. szeptember
2008. november

135.128

2008.november

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések
-

III.

Szolgáltatások

Beszerzés meghatározása,
Megnevezése

Beszerzés
becsült értéke
(nettó, ezer

Beszerzés tervezett
kezdete
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Megjegyzés

Ft.)
Egyszerű, a nemzeti értékhatár felét el nem érő beszerzések (a Kbt. negyedik része
alapján)
KEOP pályázathoz
projektmenedzsmenti
szolgáltatás igénybevétele
Településrendezési terv

10.000

2008. január

10.000

2008. május

Egyszerű, a nemzeti értékhatár felét elérő beszerzések (a Kbt. negyedik része alapján)
Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések (a Kbt. VI. fejezete alapján)
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések
-

--7./ Napirendi pont tárgya: A Főtér program megvalósításával kapcsolatos feladatok
meghatározása és pályázat benyújtása
Napirendi pont előadója: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az
előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy több ütemre bontva van lehetőség
pályázni. 2007-2008-ban 90 millió forint pályázati forrás nyerhető, ez saját erővel
kiegészítve közel 100 millió forint. A költségbecslés a Városháza előtti térre
vonatkozik, amely kb. 87 millió forint. Ehhez az összeghez még hozzájön, marketing
és projekt menendzsment költség. A testületnek az ütemezést kellene elfogadnia.
Retkes Mária: Elmondta, hogy múlt heti ülésén a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a
napirendet, és azóta Pető Zsolt tájékoztatta, hogy kitolták a pályázat beadási
határidejét. A pályázat beadásához szükség volna az építész asszonyra, aki ennek a
pályázatnak a terveit elkészítette.
Dusa Zsuzsanna: Érkezett egy fax az építész asszonytól, hogy hozzájárul a tervek
felhasználásához, de az Önkormányzattal felhasználási szerződést köt ennek
érdekében.
Retkes Mária: A pályázat beadása érdekében mindenképpen egyeztetni kell vele,
mert a kiépítendő park, növényzet érdekében is fontos lenne. A bizottság ülésén
Kocsiné Tóth Valéria felajánlotta, hogy mivel kertészmérnöki végzettséggel
rendelkezik szívesen felajánlja segítségét a tervek átnézésével kapcsolabtban. A
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pályázat beadása érdekében mindenképpen fontos, még ha megbízási szerződés
keretében is, hogy valaki ezeket a terveket átnézze.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megköszönte Kocsiné Tóth Valéria felajánlását,
megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e még valakinek kérdése.
Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy egy külön határozatot kell arról hozni, hogy a
felhasználási szerződés kapcsán folyó tárgyalásokkal felhatalmazza a Képviselőtestület a polgármestert.
Habony István: Megkérdezte, április 1-je után ki fogja ezt a pályázatot intézni, ha
már Pető Zsolt nem fog itt dolgozni.
Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy már két pályázat kapcsán kötöttek megbízási
szerződést a Palotai Sándor által képviselt PA-KU Bt-vel, valószínűleg a
későbbiekben az ő segítségét fogják igénybe venni a pályázatok elkészítésénél.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Bejelentette a Képviselő-testületnek, hogy Pető Zsolt
2008. április 1-jétől Ceglédbercel jegyzője, ezért a pályázatokat köztük ezt a
pályázatot is Palotai Sándor fogja intézni, aki már más pályázatoknál is segített az
Önkormányzatnak, Pető Zsolt ilyen irányú feladataira köt vele az Önkormányzat
megbízási szerződést. Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e még
valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel több kérdés nem volt,
megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatról, azon kiegészítéssel, hogy az önerőt a
kötvénykibocsátásból biztosítják.
Bejött az ülésre Krupincza Tibor képviselő, a képviselő-testületi tagok száma
15 fő.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett
egyhangúlag elfogadta.
114/2008. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §. (4) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. A Kossuth tér környezetrendezési munkáinak ütemezést elfogadja
ütem megvalósítására pályázatot nyújt be a Közép-Magyarországi
Program
keretén
belül meghirdetésre
került
a
„Pest
településközpontok fejlesztése - Kisléptékű megyei fejlesztések”
2007-5.2.1/A) című kiírására.

és az I.
Operatív
megyei
(KMOP-

2. A projekt megvalósításához szükséges önrészt, legfeljebb 10 millió Ft-ot
önerőként, a kötvénykibocsátásból a 2008. évi költségvetés terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület a Főtér program megvalósításával kapcsolatos későbbi
feladatok elvégzésével megbízza Palotai Sándort.
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4. Felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a pályázat
benyújtásával kapcsolatos dokumentumok aláírásával.
Határidő: 2008. március 28.
A végrehajtásért felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Jegyzői titkárság
A határozatról értesül:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy Nagy Ágnes
kertépítő mérnökkel felhasználási szerződés megkötésére felhatalmazzák a
polgármestert.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett
egyhangúlag elfogadta.
115/2008. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §. (4) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület felhasználási szerződést köt Nagy Ágnes kertépítő
mérnökkel.
A Képviselőt-testület felhatalmazza Romhányiné
polgármestert a felhasználási szerződés aláírásával.

Dr.

Balogh

Edit

Határidő: 2008. március 28.
A végrehajtásért felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Jegyzői titkárság
A határozatról értesül:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy elfogadják
Kocsiné Tóth Valéria képviselő, kertész-mérnök felajánlását a tervek átnézése és
véleményezése során.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett
egyhangúlag elfogadta.
116/2008. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §. (4) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
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A Képviselő-testület elfogadja Kocsiné Tóth Valéria képviselő, kertépítő
segítségét a kertépítéssel kapcsolatos feladatok elvégzése során.
Határidő: 2008. március 28.
A végrehajtásért felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Jegyzői titkárság
A határozatról értesül:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
--8./ Napirendi pont tárgya: Szelei úti járdaépítés
Napirendi pont előadója: Mészáros László Gazdasági Bizottság Elnöke
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, felkérte Mészáros
Lászlót, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.
Mészáros László: Ismertette az elterjesztésben foglaltakat, valamint a Gazdasági
Bizottság határozati javaslatát. A Gazdasági Bizottság megkérte az Abokom Kft.,
hogy adjanak be ők is árajánlatot, és az ő ajánlatuk lett a legkedvezőbb, ezért a
bizottság javasolta az Abokom Kft. ajánlatát elfogadásra.
Retkes Mária: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság két ülésén is tárgyalta ezt a
napirendi pontot, de határozatot egyikkel alkalommal sem hozott a bizottság, mert
ugyanezen problémák merültek fel, mint ami a Gazdasági Bizottság ülésén. Be lett
kérve a Feinbautól egy költségbecslés és az alapján került az ár kialakításra. A
Pénzügyi Bizottság legutóbbi ülésére behívták Krupincza Tibort, mint a cég vezetőjét,
hogy mondja el, hogyan alakulhatott ki ekkora mértékű különbség. Ezek után döntött
úgy a Pénzügyi Bizottság, hogy ne döntsenek most a beérkezett ajánlatok
elbírálásáról, hanem egy új műszaki tartalomnak megfelelően nyújtsanak be újabb
ajánlatot.
Bejött az ülésre Bánné Hornyik Mária képviselő, a képviselő-testületi tagok
száma 16 fő.
Krupincza Tibor: Amikor a pályázathoz költségbecslést készítettek, csak m2 volt
meghatározva. A pályázathoz ki lett adva egy tervezői költségvetés, amiben
véleménye szerint felesleges dolgok vannak. Egy új műszaki tartalommal kellene újra
kiírni a pályázatot és megküldeni a most ajánlatot benyújtóknak. Javasolta a
Pénzügyi Bizottságnak, hogy készít egy új költségvetést, és ezt küldjék el a
pályázóknak.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: A beadott pályázatban csak az iskola előtti
járdaszakasz szerepel. A Feinbau 231 m2-re adott költségbecslést, ettől függetlenül
lényegesen magasabb műszaki tartalomra lett megküldve az árajánlat. Egyetértett
Krupincza Tiborral, hogy adjanak be újabb pályázatot.
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Dr. Egedy Zsolt: Nem érti, hogy ezek a tervek miért most kerültek elő, mert
tudomása szerint ezek a tervek 2002. május 10-e óta rendelkezésre álltak.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Most lett kész az engedélyezés, azért kellett rá ilyen
sokat várni.
Dr. Egedy Zsolt: Korábban a Településfejlesztési Irodától azt a tájékoztatást kapta,
hogy 2002. január 10-e óta ezek a tervek rendelkezésre állnak. Korábban a
Képviselő-testület kérte, hogy legyen elkészítve a kiviteli tervek alapján a költség
nemenkénti kigyűjtés. Ez el is készült, de nem a testület feladata összehasonlítani a
beadott pályázat tartalmát a tervekben szereplő műszaki tartalommal. A pályázathoz
a tervek is be lettek nyújtva. Nem támogatta, hogy újból írják ki a pályázatot. Meg
kellett volna a Kincskeresőben hirdetni. Szem előtt kell tartani a pályázatban szereplő
műszaki tartalmat, mert bírságot szabhatnak ki az Önkormányzatra vonatkozóan, és
még más pályázatokból is kizárhatják. A benyújtott ajánlati árakban voltak nagy
eltérések. Javasolta, hogy az Abokom Kft.-t bízzák meg.
Kovács László: Mivel pályázaton nyerték ezt az összeget, ezért a pályázati
kiírásban szereplő műszaki tartalomnak szigorúan meg kell felelni. Nem tudja, hogy a
műszaki tartalmon lehet-e változtatni.
Mészáros László: Nem támogatta, hogy csökkentett műszaki tartalommal újból ki
írják ezt a pályázatot. Véleménye szerint nem igazán tudnak megtakarítani összeget.
Krupincza Tibor: Elmondta, hogy a pályázatban szereplő műszaki tartalom sokkal
kevesebb dolgot tartalmaz, mint ami a beadott pályázatokban szerepel. Véleménye
szerint három millió forintból meg lehet valósítani a járdaépítést.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérte Pető Zsoltot, hogy mondja el, hogy mi
szerepel a pályázat műszaki tartalmi leírásában.
Pető Zsolt: Ismertette a pályázat műszaki tartalmát. A pályázat kiírása során ebből
az anyagból dolgozott, ami a kiírásban szerepelt.
Retkes Mária: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság nem támogatta a három millió
forintnál nagyobb összeget, mert nagyobb összegre nem szerepel a költségvetésben
fedezet.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Nem értette, hogy miért nem lehetett ezt a műszaki
tartalmat kiküldeni az árajánlatok beküldőinek.
Dr. Egedy Zsolt: Amennyiben van egy engedélyes terv, akkor az építési
engedélyben foglaltak, valamint a pályázati kiírásban foglalt műszaki tartalmat
egymással össze kell egyeztetni. Amikor ezt a pályázatot beadták nem állt
rendelkezésre költség nemenkénti kigyűjtés. Javasolta, hogy az Abokom Kft.-t bízzák
meg.
Bejött az ülésre Gulykáné Gaál Erzsébet képviselő, a képviselő-testületi tagok
száma 17 fő.
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Mindenki az alapján a műszaki tartalom alapján adta be a pályázatot, amit bekértek.
Krupincza Tibor: Nem tudja, hogy abban az esetben, ha az Abokom Kft.-t bízzák
meg, mit fognak mondani azok a pályázók, akik magasabb műszaki tartalomra adták
be az árajánlatot. Az ajánlatban szereplő helyszíni rajz 2007. júliusi, hogyan került a
2002-es tervek közé. A korrektség kedvéért újból írják ki ezt a pályázatot. Küldjék ki
azoknak a pályázóknak, akiknek idáig megküldték az ajánlatokat.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Támogatta Krupincza Tibor felvetését, emiatt
véleménye szerint nem fognak az időből kifutni. Véleménye szerint rosszul lett az
árajánlat megkérve a vállalkozóktól. Április 24-én lesz a következő testületi ülés, ha
akkor dönt a Képviselő-testület, akkor még nem csúsznak ki a határidőből. Tudni kell
azt, hogy mekkora összegre köthetnek szerződést. Semmilyen jelentősége nincs
annak, ha most a testület eredménytelennek nyilvánítja a most beérkezett
pályázatokat, az egész május hónap áll rendelkezésre arra, hogy megvalósítsák a
járdaépítést, a pénzügyi elszámolásra, pedig két hónap áll rendelkezésre.
Dr. Egedy Zsolt: Nem értette, hogy 2002 óta ezt a dolgot miért nem lehetett
műszakilag rendbe tenni, mert most már egy-két hónap alatt biztosan nem lehet. Egy
adott műszaki tartalomra kértek be ajánlatot, nem különböző árakat kaptak. Az
Abokom egyébként nem is akart pályázni.
Krupincza Tibor: Javasolta, hogy ne hagyják veszni ezt a 2,5 millió forintot.
Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy a kiküldött költségvetés, amit be kellett árazni,
az a tervekhez kapcsolódó költségvetés volt, kivitelezéskor a terv szerint kell eljárni.
Ésszerűsítést lehet végrehajtani, de a mivel pályázati pénzről van szó, nagyon
figyelmesnek kell lenni. Meg kell felelni az engedélyes tervnek is.
Krupincza Tibor: Véleménye szerint nagyon rossz minőségű a terv, ha a pályázat
alapján csinálják, meg akkor jó.
Mészáros László: Megkérdezte, hogy látta-e a terveket.
Krupincza Tibor: Elmondta, hogy a pályázók nem a tervre, hanem a költségvetésre
adtak be árajánlatot.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ez a terv, ami jelen pillanatban rendelkezésre áll,
2007. júliusi, ami engedélyezve lett, ez már a pályázat beadását követően készült el.
Elmondta, hogy Krupincza Tibor költségbecslést adott, nem pedig költségvetést.
Költségvetést csak engedélyes kiviteli terv alapján lehet csak adni. Összeg
megnevezése nélkül nem lehet senkivel szerződést kötni.
Dusa Zsuzsanna: Elmondta, hogy az építési engedélyezés megváltozott, az építési
engedély nem lehet meghosszabbítani, az erre készült terveket engedélyezni kell. A
tervezővel nagyon nehéz leegyeztetni a dolgokat, amikor a pályázat beadásra került,
még nem volt kész az engedélyes terv. Elmondta, hogy amikor a Településfejlesztési
Osztály árajánlatot kér, akkor mindig megadják a paramétereket, hogy mire kérik
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beadni az árajánlatot, de sajnos nagyon sok esetben előfordul, hogy nem arra
kapnak árajánlatot, amit kérnek.
Varga Sándorné: Felhívta a figyelmet az érvényes építési engedélynek a
módosítására, az építési engedélyben vannak kikötések, ezeket be kell tartani ettől
nem lehet eltérni.
Dr. Egedy Zsolt: Véleménye szerint nemcsak 2002 és 2007 júliusa között volt, hogy
hasonló dokumentumokkal találkozott. Javasolta az Abokom Kft-t megbízni.
Dr. Németh Mónika: Felhívta a figyelmet, hogy amennyiben a magasabb
költségvetéssel hagyja jóvá a testület a dolgot, akkor valahonnan fedezetet kell rá
biztosítani. Megkérte Hamar Sándornét, hogy mondja el a Képviselő-testületnek,
hogy van-e magasabb összegre fedezet.
Hamar Sándorné: Elmondta, hogy három millió forint lett erre a célra az általános
tartalékba a költségvetésbe betervezve, nagyobb összegre nincsen fedezet, a
fejlesztési tartalék a vasúti bontott kőre van betervezve.
Kiment az ülésről Retkes Mária képviselő, a képviselő-testületi tagok száma 16
fő.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy a három legkedvezőbb ajánlatot adó
céget keressék fel, hogy mind az engedélyes tervvel és mind a pályázatban szereplő
tervvel összhangban adjanak be ennek megfelelően újabb árajánlatot és következő
ülésén dönt a Képviselő-testület róla. Még akkor is dönthetnek az Abokom Kft.
mellett.
Parti Mihály: Véleménye szerint a most pályázatot benyújtók közül, újból csak
néhányan fogják ismét benyújtani, mert ezeknek a cégeknek a javarésze tavasszal
elkezdi a nagyobb munkálatokat és nem biztos, hogy rendelkeznek még szabad
kapacitással.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Fenn tarja az előbb tett javaslatát. Megkérdezte a
Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele a napirendi
ponttal kapcsolatban. Mivel több kérdés nem volt, megkérte a Képviselő-testület
tagjait, hogy szavazzanak a javaslatról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 11 igen és 2 nem és 4
tartózkodás mellett elfogadta.
Megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy a jelenleg
beadott pályázatokat a Képviselő-testület nem fogadja el.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 12 igen és 5 nem és 0
tartózkodás mellett elfogadta.
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117/2008. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi
határozatot hozta:
A jelenleg beérkezett ajánlatokat a Képviselő-testület nem fogadja el.
A Képviselő-testület a három legkedvezőbb ajánlattevő céget felkéri, hogy
adjanak be újabb pályázatot, a konkretizált műszaki tartalomnak megfelelően,
a pályázatok elbírálására a következő képviselő-testületi ülésen kerül sor.
Határidő: 2008. március 21., 2008. május 31.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik: Romhányiné Dr. Balogh Edit
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Határozatról értesül:

Polgármester
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Jegyzői Titkárság
---

9./ Napirendi pont tárgya: 2008. évi földmérői feladatok ellátása
Napirendi pont előadója: Mészáros László Gazdasági Bizottság Elnöke
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, az előterjesztés
ismertetésére felkérte Mészáros Lászlót a Gazdasági Bizottság Elnökét.
Mészáros László: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat és a Gazdasági
Bizottság határozatát, a bizottság a Kishold Földmérő Bt-t javasolja megbízni.
Kovács László: Ismertette az Ügyrendi Bizottság határozatát, a bizottság javasolta,
hogy digitális formában is kérjék be a tervdokumentációt.
Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy mivel a Földhivatal nem tudja még digitális
alapon befogadni a munkarészeket, ezért nem javasolja ennek bekérését.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e
valakinek még kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban. Megkérdezte Kovács
Lászlót, hogy fenntartja-e még a bizottság javaslatát.
Kovács László: Igen, fenntartja.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy
szavazzanak a bizottság javaslatáról, hogy digitális alapon is kérjék be az adatokat.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 14 igen 0 nem és 3
tartózkodás mellett elfogadta.
Habony István: Nem érti, hogy miért nem az alapján kapja meg az Önkormányzat
az árajánlatokat, amikre vonatkozóan megkérik.
Dusa Zsuzsanna: Összehasonlították az árajánlatokat, és elmondta, hogy a Kishold
Földmérő Bt. ajánlata volt a kedvezőbb, tartalmilag nem volt különbség az ajánlatok
között.
Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy mivel módosították a szerződés tartalmát,
ezért nem biztos, hogy ugyanezzel a feltételekkel fogja vállalni, mert a digitális
alapon való elkészítés valószínűleg a Bt-nek plusz költséget fog jelenteni.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérdezte Kovács Lászlót, hogy fenntartja-e még
a bizottság javaslatát, a jegyzőnő által megismert információk tekintetében.
Kovács László: Nem tartja fenn.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy az önkormányzati jogkörében
biztosítva, visszavonja az Ügyrendi Bizottság javaslatát, melyet a Képviselő-testület
már megszavazott, ezért megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak
arról, hogy nem kérik be digitális alapon az adatokat.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a módosító indítványt 15 igen, 1 nem és 1
tartózkodás mellett elfogadta.
Megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy a Kishold
Földmérő Bt-t bízzák a földmérői feladatokkal a 2008-as évre.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 17 igen 0 nem és 0
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
118/2008. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény
80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi
határozatot hozza:
1. A Képviselő-testülete megbízza a Kishold Földmérő Bt.-t (2700, Cegléd,
Kinizsi u. 3.) az Abony Város Önkormányzata által 2008. évben felmerülő
földmérői feladatok ellátásával az ajánlatában megadott egységárakon.
2. A 2008. évi földmérői feladatok fedezetét a 2008. évi költségvetés szakmai
szolgáltatások (55324 főkönyvi szám) terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármestert a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés
aláírásával.
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Határidő: 2008. április 10.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
--10./ Napirendi pont tárgya: Az Abony, Kossuth tér 18. sz. alatti Kinizsi Pál
Gimnázium és Szakközépiskola épületének megerősítésére statikai szakértői
vélemény készítésére statikus tervezői megbízás kiválasztása
Napirendi pont előadója: Mészáros László Gazdasági Bizottság Elnöke
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, felkérte Mészáros
Lászlót, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.
Mészáros László: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, valamint a Gazdasági
Bizottság határozati javaslatát, miszerint a bizottság a Keviterm Akva Kft-t javasolja
megbízni.
Varga Sándorné: Nem értette, hogy korábban miért nem kértek statikai véleményt,
hiszen egy nagyon régi épületről van szó.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy írásban fogja értesíteni Varga
Sándornét erről. Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e még valakinek
kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel további kérdés nem volt, megkérte a
Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Keviterm Akva Kft. megbízásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 17 igen 0 nem és 0
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
119/2008. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény
80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi
határozatot hozza:
1. Abony Város Képviselő-testülete a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola
épületének megerősítése érdekében statikai szakértői szakvélemény készítésével a
Keviterm Akva Mérnöki Vállalkozási Kft.-t (5001, Szolnok, Ságvári krt. 4. sz. Pf.:
99.) bízza meg.
2. A tervezési munka díja: 450.000.- Ft + ÁFA, összesen 540.000.- Ft, melynek
fedezetét a 2008. évi költségvetés (Városi tevékenység 751-153/101 Épületek
felújítása) terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a
határozat mellékletét képező Tervezési Szerződés aláírásával. (Határozat melléklete)
Határidő: 2008. április 21.
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Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Dr. Ecseki Ildikó aljegyző
Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola
Gazdasági Osztály
Településfejlesztési Osztály
--11./ Naprirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzatának az Abony város
2004-2009 időszakra szóló hulladékgazdálkodási tervéről rendelkező 18/2004.
(VII.29.) számú rendeletének módosítása
Napirendi pont előadója: Dr. Németh Mónika jegyző
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, az előterjesztés
ismertetésére felkérte Dr. Németh Mónika jegyzőt.
Dr. Németh Mónika: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, valamint elmondta,
hogy az eltelt időszak változásai kerültek átvezetésre a rendeletben, mint a szelektív
hulladékgyűjtés és a kétpói rendszerhez való csatlakozás, valamint a Víziközmű
Intézmény megszűnése és ebből kifolyóan az Abokom Kht. átalakulása.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e
valakinek kérdése az előterjesztéssel és a rendeletmódosítással kapcsolatban.
Habony István: Hová tudják azok az a lakosok elhelyezni a hulladékot, akiknek már
nem fér a kukájukba a szemét?
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy egy zsák szemetet ingyenesen el
lehet helyezni az Abokom telephelyén található konténerben. Megkérdezte a
Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal
kapcsolatban. Mivel módosító javaslat nem volt. Megkérte a Képviselő-testület
tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítás
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a rendeletmódosítást 17 igen 0 nem és 0
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
Abony Város Önkormányzat 10/2008. (III. 27) sz. rendelete
Abony Város Önkormányzatának az Abony város 2004 – 2009 időszakra szóló
hulladékgazdálkodási tervéről rendelkező 18/2004.(VII.29.) számú rendelete
módosításáról
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Abony Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 37. §ában foglaltak, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése alapján, Abony Város Önkormányzat 18/2004.(VII.297.)
számú rendeletét az Abony város 2004 – 2009 időszakra szóló hulladékgazdálkodási tervéről
(továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Abony város Önkormányzat 18/2004. (VII. 29.) számú rendelete Abony város 2004 – 2009
időszakra szóló hulladékgazdálkodási tervéről 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. számú
melléklete lép.
2. §
E rendelet kihirdetése napjával láp hatályba.
Kelt: Abony Város Képviselő-testületének
2008. március 27-i ülésén
Romhányné Dr. Balogh Edit s. k.
polgármester

Dr. Németh Mónika s. k.
jegyző

Kihirdetve: Abony, 2008. március 27.
Dr. Németh Mónika s. k.
jegyző
1. számú melléklet a 10/2008. (III.27.) számú rendelettel módosított 18/2004.
(VII.29.) számú rendelethez
Abony város 2004 – 2009. időszakra szóló
hulladékgazdálkodási terve
Bevezetés
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 35. §a
rendeli el a helyi hulladékgazdálkodási tervek készítését, amelyek tartalmi
követelményeit általánosan a Hgt. 37§ (4) és (5) bekezdései határozzák meg, míg a
részletes szabályozást a hulladékgazdálkodási terv részletes tartalmi
követelményeiről szóló 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet tartalmazza.
A hulladékgazdálkodási törvény kiemelt fontosságú, elérendő célként határozza meg:
a képződő hulladék mennyiségének, veszélyességének csökkentését, az
újrahasználatot,
a keletkező hulladék hasznosítását,
a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék előírásoknak megfelelő
ártalmatlanítását.
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A törvényben meghatározott célok elérését a hulladékgazdálkodási tervek az
alapelvek érvényesítésével segítik elő. Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervet
(OHT) az Országgyűlés 2002. november 26-án fogadta el, a 110/2002. (XII. 12.)
OGY határozattal. Az OHT-t és az annak alapján készülő egyéb, különböző szintű
hulladékgazdálkodási terveket – kidolgozóik - hat évre készítik el és 2 évente
beszámolót állítanak össze az abban foglaltak végrehajtásáról.
Területi hulladékgazdálkodási terv
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 5. §-ban
meghatározott tervezési-statisztikai régióra vonatkozóan a környezetvédelmi
felügyelőségek által készített hulladékgazdálkodási terv. A hét területi
hulladékgazdálkodási terv a múlt év folyamán elkészült, és a 15./2003. (XI.7.) KvVM
rendelettel került kihirdetésre.
Megyei hulladékgazdálkodási terv
Egy megye közigazgatási területére vonatkozóan meghatározott tartalommal a
megyei önkormányzat által készített hulladékgazdálkodási terv. Készítése nem
kötelező. Tartalma, felépítése a területi tervekéhez hasonló.
Helyi hulladékgazdálkodási terv
Egy települési önkormányzat területére, vagy az egy körjegyzőséghez tartozó
települések területére, illetve hulladékgazdálkodási feladataikat társulásban, vagy
más módon közösen ellátó települési önkormányzatok illetékességi területére
meghatározott tartalommal készített hulladékgazdálkodási terv. A tervezés során
kiemelt figyelmet kell fordítani a települési hulladékok körére, a szelektív gyűjtésre és
az önkormányzatok egyéb, hulladék keletkezéssel járó tevékenységi körére.
Fontos, hogy a települések környezetvédelmi tevékenysége ne egyszeri akció
legyen, hanem folyamatos tevékenységek sora, amelyek között szoros összefüggés
van, az előző lépés eredményeit felhasználva kerül sor a következő lépés
megvalósítására.
Elengedhetetlen, hogy a helyi közösség érdekcsoportjai között konszenzus alakuljon
ki a terv elemeinek, a végrehajtás lépéseinek tekintetében, és ezek az elemek
illeszkedjenek a fenntartható fejlődést célzó hosszú távú regionális és országos
programhoz is.
A helyi tervekben a települési hulladékok körében értelmezhető, illetve a
közszolgáltatás keretébe tartozó, az önkormányzat tulajdonában, üzemeltetésében,
megbízásából közfeladatot ellátó szervezeteknél egészségügy, tömegközlekedés,
közterület-fenntartás, stb. keletkező hulladékokkal kell foglalkozni.
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A) Települési szilárd hulladékgazdálkodás
I. fejezet

A tervkészítés általános adatai

I.1.Tervezési szint, készítő neve és címe, dátum
Tervezési szint:
helyi hulladékgazdálkodási terv
Terv készítésért felelős: Abony Város Önkormányzat
Abony, Kossuth tér 1.
Terv készítője:
ABOKOM Nonprofit Kft.
Abony, Tamási Á. u. 2.
Tervezés bázis éve:
2003
Tervezési időszak: 2004.-2009.
I. 2. A település bemutatása
A település a Duna-Tisza-közi homokhátságban a Gerje-Perje sík földrajzi kistájon
helyezkedik el. Az átlagos tengerszint feletti magasság 90 mBf, a felszíne csaknem
teljesen sík. A felszínt zömmel értékes vályogtalajok borítják, a mezőgazdasági
területek nagy része jó minőségű vályogtalaj.A területet magas talajvíz állás jellemzi.
A település éghajlata száraz, meleg.
Abony Pest megye déli részén, Budapesttől kb. 85 km-re helyezkedik el. Az
országos jelentőségű infrastruktúra hálózathoz közvetlenül kapcsolódik, a település a
keleti országrész fő térszerkezeti elemeinek tekinthető Budapest – Cegléd – Szolnok
– Debrecen – Nyíregyháza – Záhony vasútvonal illetve a Budapestet Szolnokkal és
Debrecennel összekötő 4 sz. főközlekedési út mentén Szolnoktól 14 km-re fekszik.
Abony halmazos település sugarasan szerteágazó utcákkal, szabálytalan
utcavonalakkal a település széle felé fellazuló beépítéssel és sok zsákutcával. A
település központja szabályosan a belterület súlypontjában helyezkedik el.
Abony közigazgatási területe 12.795 hektár, melyből belterület 1.017 ha ez a
közigazgatási terület 7,95 %-a. A belterület az utóbbi évtizedekben alig változott, a
beköltözők számára elegendőek voltak a belterületi tartalék területek. A statisztikai
adatok szerint a lakónépesség 2001-ben 15.681 fő volt.
Területfelhasználás
Abony közigazgatási területe építési szempontból beépítésre szánt (már beépített
illetve további beépítésre kijelölt), illetve beépítésre nem szánt területre osztható. A
beépítésre szánt területek jellemzően a település belterületi, beépítésre nem szánt
területek pedig jellemzően a település külterületi részei. A település tervezett területe
az alábbi területfelhasználási egységekre bontható:

Beépítésre szánt területek
Lakóövezet

kertvárosias lakóövezetek
falusias lakóövezetek
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Vegyes övezet

településközponti vegyes övezet

Gazdasági övezet

kereskedelmi-gazdasági övezet
ipar-gazdasági övezet

Különleges övezet

szociális otthon övezete
strand övezete
sport-rekreációs övezete
temető övezete
hulladékudvar övezet
bányaterületek

Üdülő övezet

hétvégiházas üdülőövezet
Beépítésre nem szánt területek

Közlekedési övezet
Közmű övezet

közlekedési terület

Zöldterületi övezet

közpark

Mezőgazdasági övezet
Erdő területek

gazdasági erdő övezet
véderdő

Vízgazdálkodási övezet

vízfolyások, meder és part területe

A helyi tervezés szükségességének bemutatása, a tervezés alapjai
A települési hulladékgazdálkodási tervnek kettős szerepet kell betöltenie:
segítségével meg kell tudni oldani a településen élők által legfontosabbnak tekintett
helyi hulladékgazdálkodási gondokat oly módon, hogy teljesüljenek mindazok a
jogszabályokban, ill. az OHT-ban és a területi tervekben, stb. meghatározott célok,
amelyeket önkormányzati szinten kell végrehajtani, és megvalósításával országos és
regionális szinten is javítania kell a környezet állapotán.
Az önkormányzat az a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkező szervezet, amely
leginkább ismeri a település adottságait, gondjait és ennek alapján képes pontosan
és konkrétan meghatározni a szükséges beavatkozások fontossági sorrendjét;
pénzügyi, szervezeti, műszaki és jogi eszközeit áttekintve megállapíthatja a
megoldási lehetőségeket.
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A helyi hulladékgazdálkodásra kidolgozott tervezés módszere a következő három
alappilléren nyugszik:
- hulladékképződés megelőzése keletkező hulladékok veszélyességének
csökkentése
- újrahasználat, újrahasznosítás
- biztonságos ártalmatlanítás
A terv kidolgozása során alkalmazott prioritások, valamint a stratégiák
kidolgozásának szempontjai
- megelőzés
- hasznosítás
- ártalmatlanítás
Abony város helyi hulladékgazdálkodási terve kiemelt hangsúlyt helyez a szelektív
hulladékgyűjtés megvalósítására, valamint a már nem hasznosítható hulladékok
biztonságos lerakással történő ártalmatlanítására. Abony város Önkormányzata a
település hulladékgazdálkodási feladatának hosszútávon történő megoldása
érdekében csatlakozott a Szolnok-Törökszentmiklós térségi kommunális
hulladékgazdálkodási rendszerhez. A hulladékgazdálkodási rendszer tagjaként
megvalósult a szelektív hulladékgyűjtés (hulladékudvar, hulladékgyűjtő sziget), illetve
a újrahasznosításra nem alkalmas hulladékok biztonságos ártalmatlanítása.
II. fejezet

A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó
hulladékok mennyisége és eredete

A következő hulladékokkal kell foglalkozni a terv keretében:
- a településen keletkező - a közszolgáltató által begyűjtésre kerülő – települési
szilárd és folyékony hulladék,
- a települési szilárd hulladékokból szelektíven gyűjtött frakciók.
- az önkormányzat felelősségi körébe tartozó veszélyes hulladékok (pl egészségügyi
veszélyes hulladékok, állati hulladék),
- a kiemelten kezelendő hulladékáramok (pl. csomagolási hulladék).
II.1.

A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége

II.1.1. Nem veszélyes hulladékok
II./1. táblázat

A keletkező nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év)
Hulladék

Települési szilárd hulladék
Települési folyékony hulladék
Kommunális szennyvíziszap
Építési-bontási hulladékok és egyéb inert
hulladékok*
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Mennyiség (t/év)
3.838,9
1.097,8
1.825
669,31

Hulladék

Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem
veszélyes hulladékok*
Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes
hulladékok*
Összesen

Mennyiség (t/év)
7.431,01

* csak az önkormányzatok felelősségi körébe tartozó tevékenységekből keletkező hulladék
mennyiséget kell szerepeltetni

II.1.2. Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok

II./2. táblázat: Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a települési szilárd hulladéktól
elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok és éves mennyiségük (tonna/év)

Hulladék
Veszélyes hulladékok

Hulladékolajok
Akkumulátorok és szárazelemek
Elektromos és elektronikai hulladékok
Kiselejtezett gépjárművek
Egészségügyi hulladékok
Állati eredetű hulladékok**
Növényvédő-szerek és csomagoló
eszközeik

Mennyiség
(t/év)
0,142*
0,76*
2,2*
0,007* +
-

Egyéb hulladék

0,07*
* Abony Hulladékudvar
**2007. szeptemberétől kötöttünk szerződést az ATEV-val. Éves szinten adattal nem
rendelkezünk.
A veszélyes hulladékok kapcsán a település területén a települési hulladékból
szelektíven kikerülő lakossági veszélyes hulladékokra kell kitérni. Az egyéb
veszélyes hulladékokra csak önkormányzati felelősségi körbe tartozóan (pl.
gyógyszer, kórházi hulladék) kell adatot szerepeltetni. Az „Egyéb hulladék” sorokban
a településen keletkező, a táblázatban föl nem sorolt, szelektíven gyűjtött
hulladékokat kell megnevezni (pl. biohulladék).
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II.1.3. Csomagolási hulladékok

II./3. táblázat

A csomagolási hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év)

Hulladék

Szelektíven gyűjtött
mennyiség (t/év)
13,58

Papír és karton csomagolási
hulladék
Műanyag csomagolási hulladék
(PET)
Fa csomagolási hulladék
Fém csomagolási hulladék
Vegyes összetételű kompozit
csom. Hulladék
Egyéb, kevert csomagolási
hulladék
Üveg csomagolási hulladék
Textil csomagolási hulladék
Összesen

II.2.

27,325
32,290
73,195

A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves
mennyisége
II.2.1. Nem veszélyes hulladékok

A településre nem kerül beszállításra nem veszélyes hulladék.
II.2.2. A településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő
hulladékáramok
II./4. táblázat: Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a településre beszállított és onnan
kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok és éves mennyiségük

Hulladék

Veszélyes
Hulladékok

Hulladékolajok
Akkumulátorok és szárazelemek
Elektromos és elektronikai
hulladékok
Kiselejtezett gépjárművek
Egészségügyi hulladékok
Állati eredetű hulladékok
Növényvédő-szerek és
csomagolóeszk.
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Településre
beszállított
(t/év)
-

Településről
kiszállított
(t/év)
0,142*
0,76*

-

0,007*
-

2,2*

Településre
beszállított
(t/év)
-

Hulladék
Egyéb hulladék (egészségügyi
veszélyes)

Településről
kiszállított
(t/év)
0,07* +

II.2.3. Csomagolási hulladékok
II./5. táblázat
mennyiségük

A településre beszállított és onnan kiszállított csomagolási hulladékok és éves

Hulladék
Papír és karton csomagolási
hulladék
Műanyag csomagolási hulladék
(PET típusú hull)
Fa csomagolási hulladék
Fém csomagolási hulladék
Vegyes összetételű kompozit csom.
hulladék
Egyéb, kevert csomagolási hulladék
Üveg csomagolási hulladék
Textil csomagolási hulladék
Összesen

II.3.

Településre
beszállított
(t/év)
-

Településről kiszállított
(t/év)

-

27,325

-

-

-

32,290
73,195

13,580

A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása

II.3.1. Nem veszélyes hulladékok
II./6. táblázat

A nem veszélyes hulladékok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg)

Hulladék
Települési szilárd hulladék
Települési folyékony hulladék

Hasznosítá Égetés**
Lerakás
s*
t/év
% t/év %
t/év
%
- 3.838,9 100
1.097, 100 - 1.097,8 100
8
1.825 100 1.825 100
- 669,31 100

Kommunális szennyvíziszap
Építési-bontási hulladékok és
egyéb inert hulladékok
Mezőgazdasági és
élelmiszeripari nem veszélyes
hulladékok
Ipari és egyéb gazdálkodói nem
veszélyes hulladékok
Összesen
2.922, 100
8
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Egyéb
kezelt***
t/év
%
1.825
-

100
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.825

100

7.431,0 100
1

*

anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség

**
***

energianyerés céljából végzett hasznosítás
az „Egyéb kezelt” oszlopban kell feltüntetni az égetést, ha az nem párosul
energiahasznosítással vagy pl. a biológiai stabilizálással kezelt hulladékokat.
Ezzel szemben azonban pl. a komposztálás hasznosításnak minősül, ezért azt
a „hasznosítás” oszlopban kell jelezni.
II.3.2. Kiemelten kezelendő hulladékáramok

II./7. táblázat

Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó kiemelt hulladékáramok kezelési arányainak
bemutatása (hulladékmérleg)

Hulladék
Veszélyes hulladékok
Hulladékolajok
Akkumulátorok és szárazelemek
Elektromos és elektronikai
hulladékok
Kiselejtezett gépjárművek
Egészségügyi hulladékok
Állati eredetű hulladékok
Növényvédő-szerek és
csomagolóeszközeik
Egyéb hulladék

Hasznosítá
s*
t/év
%
-

Égetés**
t/év
-

%
-

Lerakás

Egyéb
kezelt***
t/év
%
-

-

-

-

-

t/év
0,14
2
0,76
2,2

-

-

-

-

0,8
-

100
-

-

-

-

-

-

-

0,07

-

-

-

%
100
100
100

-

-

*

anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség

**
***

energianyerés céljából végzett hasznosítás
az „Egyéb kezelt” oszlopban kell feltüntetni az égetést, ha az nem párosul
energiahasznosítással vagy pl. a biológiai stabilizálással kezelt hulladékokat.
Ezzel szemben azonban pl. a komposztálás hasznosításnak minősül, ezért azt
a „hasznosítás” oszlopban kell jelezni.

II 3.3. Csomagolási hulladékok
II./8. táblázat

Hulladék

A csomagolási hulladékok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg)

Hasznos Égetés**
ítás*
t/év % t/év %
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Lerakás
t/év

%

Egyéb
kezelt***
t/év %

Hulladék
Papír és karton csomagolási
hulladék
Műanyag csomagolási hulladék
Fa csomagolási hulladék
Fém csomagolási hulladék
Vegyes összetételű kompozit
csomagolási hulladék
Egyéb, kevert csomagolási
hulladék
Üveg csomagolási hulladék
Textil csomagolási hulladék
Összesen

Hasznos Égetés**
ítás*
-

Lerakás
13,58

100

Egyéb
kezelt***
-

-

-

-

-

27,325
-

100
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32,290
73,195

100
100

-

-

*

anyagában történő hasznosítás

**
***

energia nyerés céljából végzett hasznosítás
az „Egyéb kezelt” oszlopban kell feltüntetni az égetést, ha az nem párosul
energiahasznosítással, vagy pl. a biológiai stabilizálással kezelt hulladékokat.
Ezzel szemben azonban pl. a komposztálás hasznosításnak minősül.

III. fejezet

A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények

III.1. A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen
hulladékkezelésre feljogosítottak bemutatása.
- Jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények
A tervezési területen, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatokat a
az önkormányzat jegyzője, az illetékes környezetvédelmi felügyelőség (engedélyek
kiadása, ellenőrzések) az érintett szakhatóságok bevonásával látja el.
A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatban a 213/2001. (XI.14.) számú
Kormány rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről, a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a
hulladéklerakókkal kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről, és az 5/2002.
(X.29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes
létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól
tartalmaz alapvető iránymutatásokat.
Hulladéklerakó
A keletkező települési szilárd hulladék kezelését megoldani hívatottak az új korszerű,
az egyre szigorodó környezetvédelmi követelményeket maradéktalanul kielégítő, a
másodlagos környezet szennyezést kizáró műszaki megoldású (műszaki védelem,
szivárgó víz - gyűjtés és –kezelés, biogázkezelés, hatékony és tervezett technológia,
monitoring) regionális hulladéklerakók.
Abony Város Önkormányzata 1999. október 28. napján írta alá azt a Konzorciumi
szerződést, mellyel csatlakozott egy szelektív hulladékgyűjtési és regionális
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hulladékgazdálkodási rendszer kiépítéséhez. A Konzorciumi tagok által a Kétpói
Regionális Hulladéklerakó üzemeltetésére, valamint a Hulladékudvarok kijelölésére
kötött szerződés aláírására 2004. június 15-én került sor.
A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
52-38/2005. számú határozatával adta meg az egységes környezethasználati
engedélyt a Regionális Szilárdhulladék-lerakó (5411 Kétpó, külterület) létesítményre
vonatkozóan, mely 2015. július 30-ig érvényes.
A hulladékok hulladéklerakóban történő átvételével kapcsolatos eljárásokat és
követelményeket a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

A hulladékgyűjtő sziget:
A gyűjtősziget a háztartásokban keletkező, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött,
települési szilárd hulladékok gyűjtésére szolgáló közterületen lévő begyűjtőhely. A
gyűjtőszigetek létestésítésével kapcsolatos előírásokról az 5/2002 számú KvVM
rendelet vonatkozó fejezetei az irányadók. A szelektív hulladékgyűjtés helyi
szabályait Abony Város Képviselő-testületének 6/2006. (IV. 01.) sz. rendelete
szabályozza.
A gyűjtőszigetek legfontosabb jellemzői:
őrzés nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos edényzettel
ellátott, minimálisan három hulladékfrakció gyűjtését lehetővé tevő hely
elhelyezése lehet lakóövezetben, kereskedelmi egységek parkolóiban
a ráhordás elsősorban gyalogos formában történik
a kihelyezett edényzet, zárható, speciális bedobó nyílással ellátott, a
guberálást kizáró a gyűjtőjárműhöz szabványosított rendszerű
az edényzet ürítése minden esetben célgéppel történik
a gyűjtősziget telepítésének engedélyezése a területileg illetékes jegyző
feladata, aki az eljárásba nem von be szakhatóságokat.
a gyűjtősziget elhelyezésének lehetőségét a településrendezési tervekben
nem kell feltüntetni
gyűjtőszigetet létesíthet az önkormányzat, a települési hulladékokkal
kapcsolatos közszolgáltatást ellátó üzemeltető, a kereskedelmi létesítmények
üzemeltetői, társasházak, illetve más olyan üzemeltető, amely települési
hulladék kezelésére vonatkozó engedéllyel rendelkezik
gyűjtősziget akkor alakítható ki, ha az ott gyűjtött hulladékok további kezelésre
történő átvétele biztosított
a gyűjtőszigetekről, valamint azok működési rendjéről az önkormányzat,
valamint az üzemeltető tájékoztatja a lakosságot
Abony városban 11 gyűjtősziget került kialakításra, az alábbi elosztásban:
1.

Cserép út – Gaál M. út kereszteződése

2.

Szilágyi E. út - (volt Kerdorádó üzlet előtti parkoló)
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3.

Damjanich J. út – Kazinczy F. út kereszteződése

4.

Nagykőrösi út – Bocskai út kereszteződése

5.

Szelei út – Szemere B. út kereszteződése

6.

Batthyány L. út – Móra F. út kereszteződése

7.

Mikes K. út (volt játszótér előtti terület)

8.

Tószegi út (Szivárvány Óvoda előtti parkoló)

9.

Bajcsy-Zs E. út - Bicskei út kereszteződése

+ 1 db (papír hulladéknak)

+ 1 db (papír hulladéknak)

10. Baross G. út – Tamás Á. Út kereszteződése
11. János utca – Kécskei út sarok
A hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetésére, ürítésére és lerakóhelyre történő
szállításra vonatkozó feladatokat a 90/2008. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
mellékletét képező Megállapodás 3. sz. melléklete szabályozza.

Hulladékgyűjtő udvar:
A hulladékgyűjtő udvar: a háztartásokban keletkező települési szilárd, - és a külön
jogszabályban megállapított veszélyes hulladék átvételére, az elszállításig
elkülönített módon történő tárolásra szolgáló, felügyelettel ellátott, önálló zárt
átvevőhely.
A hulladékgyűjtő udvar funkciói
- a lakosság, által beszállított hulladékok átvétele,
- a helyi igények és a gazdaságosság alapján az intézmények által beszállított
hulladékok átvétele,
- a begyűjtött hulladékok rendszeres elszállításig történő szelektív tárolása,
- a hulladékok nyilvántartása.
Az Abony, 0160/22 hrszú ingatlanon kialakított hulladékudvar 6339-10/2005. számon
kapott használatbavételi engedélyt.
Az átrakóállomás
Az átrakóállomás a regionális hulladékkezelés megvalósításának eszköze, amely a
kétütemű hulladékszállítás - ebben elkülönül a hulladékok gyűjtése és a szállítása révén mind környezetvédelmi, mind gazdasági szempontból szükségszerű
megoldás.
Az átrakóállomás Szolnokon, az Újszászi úton került kialakításra. A szolgáltatást a
magas költségek miatt nem vesszük igénybe.
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III/9. táblázat: A területen folyó, hulladékkezelésre kiadott környezetvédelmi hatósági engedélyesek
megnevezése, címe, az engedély tárgya, száma

Engedélyes
neve

Cím

Telephely

ABOKOM
Nonprofit
Kft.

Abony,
Kossuth tér
1.

Abony,
Tamási Á. u 2.

Tárgy*

Engedély
száma

Engedély
érvényességi
ideje

Települési
szilárd hulladék
kezelés

687-8/2007

2010. 03. 31

* az a tevékenység, amelynek végzését engedélyezték

IV. fejezet

Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések a
tervezési területen

A szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó adatokat, intézkedéseket a III.1. fejezet
tartalmazza.

V.

fejezet A hulladékok kezelése, a kezelőtelepek és létesítmények, a
kezelésre felhatalmazott vállalkozások

Abony városban jelenleg a települési szilárd hulladék kezelését – begyűjtését,
szállítását és ártalmatlanítását – az ABOKOM Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság végzi, a 1472-7/2003. számú Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi
Felügyelőség által kiadott engedély alapján. A Társaság a 6/2003. (V. 16) sz. a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló rendelet előírásai alapján végzi és végezheti a települési szilárd hulladék
kezelését kiemelt alapfeladatként.
A társaság által hulladékkezelési szolgáltatással ellátott ingatlanok száma: 5.070 db
A társaság által hulladékkezelési szolgáltatással ellátott intézmények száma: 29 db
A társaság által hulladékkezelési szolgáltatással ellátott közületek száma: 398 db
A települési szilárd hulladék kezelése, kapacitások:
A települési szilárd hulladék
gyűjtése MSZ-EN 840 szabványnak megfelelő 60; 120 literes, műanyag
gyűjtőedényben történik
Tartalékkapacitás:
60 literes edényzet: 730 db (43.800 lit)
120 literes edényzet: 4.340 db (520.800 lit.)
begyűjtése és szállítása Uniporm F13 jelzésű félpormentes felépítménnyel ellátott
járművel történik
Kapacitás:
- HALLER X2 11 tonnás szállítójármű
- 2 db Uniporm F13 felépítménnyel ellátott jármű
1:3 tömörítési arány ~ 40 m3hulladék egy
menetben történő elszállítása
- 1 db konténer szállító jármű Unikon H-5000
felépítménnyel.
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V.1.

Hulladékok gyűjtése és szállítása

Az ABOKOM Nonprofit Kft. által gyűjtött települési szilárd hulladékok listája főcsoport
szerinti bontásban, EWC kódszámmal a következő:
Főcsoport
17
17
17
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Megnevezés
föld és kövek
kotrási meddő
kevert építkezési és bontási hulladék
biológiailag lebomló konyhai étkezdei hulladék
papír és karton
műanyagok
fémek
biológiailag lebomló hulladék
talaj és kövek
egyéb települési hulladék, ideértve a kevert
települési hulladékot
piacokon keletkező hulladék
úttisztításból származó hulladék
lom hulladék
közelebbről nem meghatározott lakossági hulladék

EWC kódszám
170504
170506
170904
200108
200101
200139
200140
200201
200202
200301
200302
200303
200307
200399

Abony város közigazgatási belterülete 5 begyűjtési és szállítási körzetre osztható. A
körzetek területi nagysága eltérő ugyan, de a körzet nagyság felső határa nem
haladja meg az egy műszak alatt teljesíthető legnagyobb területet
A települési szilárd hulladék gyűjtése:
Az ingatlantulajdonosnál rendszeresen keletkező a települési szilárd hulladék
gyűjtése, illetve elszállítása a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedény, valamint / és / vagy - a Szolgáltató azonosító jelével ellátott
műanyagzsák igénybevételével történik.
A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos
gyűjtőedények típusa, minimális térfogata, darabszáma a keletkezett
hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével került
megállapításra.
A rendszeresített gyűjtőedényzet:
- családi házak esetében: 60 és 120 literes gyűjtőedény + műanyagzsák
- társasházak esetében (10 lakás alatt) 60 és 120 literes gyűjtőedény +
műanyagzsák
- társasházak esetében (10 lakás felett) 120, és 1100 literes konténer +
műanyagzsák
Az ingatlantulajdonos – a szolgáltató által rendszeresített edényzet űrtartalmát
alkalomszerűen meghaladó hulladék keletkezése esetén – a többlet hulladékot a
mennyiségének megfelelő darabszámú és űrtartalmú emblémás műanyag zsákban
adja át elszállításra
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Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlan
területén belül tárolja.
(Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat
rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó
szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.)
Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy
összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos az
edényt üríthetővé, illetve használhatóvá teszi.
Tilos a gyűjtőedénybe illetve a műanyag zsákba folyékony, mérgező, tűz - és
robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni,
amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek
életét, testi épségét, egészségét.
Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket, illetve az alkalomszerűen alkalmazott
műanyag zsákokat a hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató által megjelölt
időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és
ürítésre alkalmas helyen helyezi ki.
A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A
hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és
ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A többlet hulladék
elszállítása céljából kihelyezett műanyag zsákok bekötött állapotban helyezhetők ki.
A települési szilárd hulladék begyűjtése és szállítása:
Az adott begyűjtési napon a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekben illetve
műanyag zsákokban átadott hulladék begyűjtését a begyűjtő járat végzi,
félpormentes technológiával. Az esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról
a a gyűjtőjárat gondoskodik. A begyűjtési napok előzetesen, a begyűjtési naptárban
kerülnek rögzítésre.
A begyűjtést végző célgép megfelel a vonatkozó műszaki, illetve közlekedési
rendészeti előírásoknak. A felépítmény tömörítő berendezéssel ellátott. A tömörítési
arány 3:1. A begyűjtött hulladék tömörítése menet közben történik. A hulladék
szállítása a Kétpói Regionális Hulladéklerakóra történik.
Konténeres hulladékgyűjtés és szállítás:
Egyedi megrendelésre 3m3 űrtartalmú konténer kerül kiszállításra a megrendelő által
megjelölt helyre. A kiszállított konténer hulladékkal történő megrakása után –a
vonatkozó szállítmányozási előírások betartásával – kerül sor az ÖKOVÍZ Kfz
Ceglédi telepére kerül elszállításra.
Szelektív hulladék begyűjtése és szállítása:
A Szolgáltató szelektív hulladék begyűjtését és szállítását a szelektív gyűjtési naptár
szerint végzi.
V./10. táblázat:

A nem veszélyes hulladékokat begyűjtő szervezetek
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Hulladék

Begyűjt Székhely
ő,
(települé
szállító
s)
neve
Település ABOKO
i
M
Abony
Szilárd
Nonprofi
Hulladék
t Kft.
ÉpítésiABOKO
bontási
M
és egyéb
Abony
Nonprofi
inert
t Kft.
hulladék

Begyűjtött Kapacitás
hulladék- igény (t/év)
mennyiség
(t/év)
4.100 ±
10%

3.838,9

700 ± 10%

669,31

Begyűjtésre
használt
szállítóeszköz

Kezelő
megneve
zése

IVECO Uniporm
F-13

ABOKO
M
Nonprofit
Kft.

IFA UNIKON H5000

ABOKO
M
Nonprofit
Kft.

V./11. táblázat:
A területen működő, egyéb kiemelt hulladékot begyűjtő
szervezetek a tervezés időpontjában
Hulladék

Szelektív
hulladék

Begyűjtő,
szállító
neve
ABOKO
M
Nonprofit
Kft.

Székhel
y
(települ
és)

Begyűjtött
hulladékmennyiség
(t/év)

Abony

73,195

Kapacitás
igény (t/év)

90 ± 10%

Begyűjtésr
e használt
szállítóesz
köz

Átvevő
kezelő
megnevez
ése

platós
tehergépko
-csi

ABOKOM
Nonprofit
Kft.

V.1.2. A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási,
ártalmatlanítási)
tevékenység általános ismertetése, értékelése
A településen keletkező települési szilárd hulladék Kétpó Regionális Hulladéklerakó,
illetve a építési és egyéb inert hulladék az ÖKOVÍZ Kft Ceglédi telepen kerül
ártalmatlanításra, lerakásra.

Szelektív hulladék kezelése
Műanyag szelektív hulladék kezelése.
A begyűjtött műanyag hulladék utószelektálásra kerül szín és típus szerint. Az
utószelektálást követően kerül sor a homogén műanyag hulladék bálázására,
kétkamrás ORWAK típusú bálázó géppel, mellyel megközelítőleg 40 kg súlyú bálák
készíthetők. A műanyag bálák átmeneti tárolás után kerülnek értékesítésre.
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V./12. táblázat A tervezés időpontjában működő válogató szervezetek bemutatása
Üzemeltető neve, címe

Hulladék*

Gyűjtőkörz
et

Szállítóeszkö
z

ABOKOM Nonprofit Kft
Abony, Tamási Á. u. 2.

PET típusú
műanyag
hulladék

Abony

UNIPORM
F13

Válogatott
hulladékmennyiség
(t/év)

Telep
kapacitása
(t/év)

27,325

35

a II. fejezet táblázataiban megjelenő hulladékok szerinti bontásban

*

V./13. táblázat A tervezés időpontjában működő hasznosító szervezetek bemutatása

Telephely

Üzemeltető
neve, címe

Debrecen

Agromill Kft

Cegléd

ÖKOVÍZ Kft.

Hasznosít
Kezelt
Létesítmé
Kezelt
ási ® kód* hulladék**
ny
hulladék
kapacitás mennyisége
a
(t/év)
(t/év)
n.a.
PET
n.a.
n.a.
palack
üveg,
papír

a Hgt. 4. számú mellékelte szerinti R kód

*

V.2.

A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél előírtakon túl
ismertetendő tényezők

V.2.1.
A másodnyersanyag visszanyerés és a hasznosítás irányzata
a tervezési területen
Az önkormányzatoknak nem közvetlen feladatuk a hasznosítás, de az országos és
regionális tervekben szereplő hasznosítási arányok eléréséhez szükséges feltétel a
szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, ugyanakkor az egyes hulladéktípusok
lerakására vonatkozó részleges vagy teljes tilalom, valamint a lerakási költségek
várható emelkedése is szükségessé teszi az egyes hulladéktípusok eltérítését a
lerakástól.
A települési szilárd hulladékból történő másodnyersanyag visszanyerés céljából
biztosítani kell a hasznosítható papír, fém, üveg, műanyag stb. frakcióknak a
hulladék többi részétől történő elkülönített gyűjtését és begyűjtését.
A hasznosítás legfontosabb feltétele a szelektív hulladékgyűjtési infrastruktúra
biztosítása, a hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, a szigeteken üveg, papír, műanyag
hulladékok elkülönített gyűjtésére alkalmas konténerek elhelyezése.
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VI. fejezet

Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása

Ennek a fejezetnek célja a hulladék keletkezési viszonyainak és a jelenlegi kezelési
és hasznosítási lehetőségeknek az összevetése után a feltárt kezelési, hasznosítási
hiányosságok megoldásához szükséges célok megfogalmazása.

VI.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései a tervezési területen, a
tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok mennyisége és összetétele

A képződő hulladék mennyiségének várható alakulása

VI.1.1.

VI./14. táblázat A nem veszélyes hulladékok keletkezésének tervezett mennyisége
(t/év)

Hulladék

2007
(t/év)
3.838,9

Települési szilárd hulladék
Települési folyékony hulladék
Kommunális szennyvíziszap
Építési-bontási hulladékok és egyéb inert
hulladékok

2008*
2009*
(t/év)
(t/év)
3.948 ±
4028 ±
10
10
1.097,8 974 ± 10 863 ± 10
1.825
1.870 ± 1.893 ±
10
10
669,31 673 ± 10 680 ± 10

*A várható mennyiségeket intervallummal kell megadni (pl. 80 ±2 t).
VI./15. táblázat A képződő települési szilárd hulladékból szelektíven gyűjtött hulladékáramok tervezett
mennyisége (t/év)
Hulladék
Papír
Műanyag
Üveg

2007
(t/év)
13,58
27,325
32,290

2008
(t/év)
13,8
28,4
32,7

2009
(t/év)
13,95
28,7
33

VI.2. Hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések tervezése
Abony város Önkormányzatának a települési hulladékgazdálkodás kapcsán
célkitűzése a következő három alappilléren nyugszik:
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- hulladékképződés megelőzése keletkező hulladékok veszélyességének
csökkentése
- újrahasználat, újrahasznosítás
- biztonságos ártalmatlanítás
Célkitűzések tervezése
Hulladékképződés megelőzése, veszélyesség csökkentése
A hulladékképződés megelőzése érdekében szükséges a lakosság környezettudatos
szemléletének a formálása a felnövekvő generációk bevonásával.
A keletkezett hulladék veszélyességének csökkentése érdekében elengedhetetlenül
szükséges volt egy komplex hulladékgazdálkodási rendszer való csatlakozás, ahol a
hulladék kezelése a vonatkozó jogi és környezetvédelmi előírások szerint történik.
Települési szilárd hulladék
A Hgt. által előírt csökkentési célok megvalósítása, illetve az újrahasznosítható
anyagok kikapcsolása abból a hulladékáramból, aminek alkotói biztonságos
lerakással kerülnek ártalmatlanítása.
A szelektív hulladékgyűjtési rendszer fenntartása, fejlesztése. (hulladékgyűjtő
szigetek, udvarok).
A lakosság tudatformálása fontos feladat, a környezettudatos magatartási formák
elérése érdekében. Környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében – nevelési
célzattal – a felnövekvő generáció (óvodák, iskolák) körében a modern
hulladékgazdálkodás rendszerének (szelektív hulladékgyűjtés) népszerűsítése.
Inert hulladék
Csekély lehetőség nyílik az inert hulladékok keletkezésének megelőzésére, itt
inkább a hasznosítás adhat lehetőségeket.
Biológiailag lebomló, szerves hulladékok
A természeti erőforrásokkal való racionálisabb gazdálkodást kell szorgalmazni
tudatformálással.
Szelektív hulladékgyűjtési rendszert alkalmassá kell tenni a biológiailag lebomló
anyagok elkülönített gyűjtésére, valamint a házi komposztálást célszerű
népszerűsíteni.
Újrahasználati, újrahasznosítási célkitűzései

A települési szilárd hulladékra vonatkozó (országos) csökkentési célkitűzések alapjai
a Hgt. 56.§-a szerint:
A lerakással ártalmatlanított biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat
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2004. július 1 napjáig
2007. július 1 napjáig
2014. július 1 napjáig

75%-ra
50%-ra
35%-ra kell csökkenteni.

A szerves anyagot tartalmazó szelektíven gyűjtött hulladékok mezőgazdasági
hasznosítását lehetővé kell tenni.
A hasznosítás technológiai lehetőségeit ki kell alakítani. Cél 2009-ig a 40%-os
hasznosítási arány elérése.
A lerakott települési hulladék biológiailag lebomló szervesanyag tartalmát a Hgt.
előírásai szerint kell csökkenteni.
Komposztálást és a kész komposztok mezőgazdasági elhelyezésének feltételeit
kell kialakítani.
Kiemelten kezelendő veszélyes hulladékáramok, különös tekintettel a „háztartási”
veszélyes hulladékokra
Korszerű veszélyes hulladék hasznosító berendezések üzembe helyezését kell
szorgalmazni a régió területén belül.
A szelektív, veszélyes hulladék visszagyűjtési rendszerek kialakítását meg kell
oldani, annak érdekében, hogy a települési hulladék lerakóba kevesebb
kockázatos anyag kerüljön.
A veszélyes hulladékok helyi szintű szelektált gyűjtését a hulladékgyűjtő
udvarban kell megoldani.

Hulladékolajok, akkumulátorok, elemek, elektronikai termékek, csomagolási
hulladékok visszagyűjtésének feltételeit a Hulladékudvar üzemelése megteremtette.
Egészségügyi hulladékok
Az önkormányzat kezelésében lévő egészségügyi intézményekben bevezetésre
került a rendszeres szelektív hulladékgyűjtést.
Állati eredetű hulladékok
A dögkútba történő elhelyezésének megszüntetése megtörtént.
Az elhelyezés a szennyvíztelepen levő ATEV típusú konténerekben történik.
Abony város Önkormányzata a település hulladékgazdálkodási feladatának
hosszútávon történő megoldása érdekében csatlakozott a Szolnok Törökszentmiklós térségi kommunális hulladékgazdálkodási rendszerhez. A
hulladékgazdálkodási rendszer tagjaként megvalósult a szelektív hulladékgyűjtés
(hulladékgyűjtő udvar, hulladékgyűjtő sziget), illetve a újrahasznosításra nem
alkalmas hulladékok biztonságos ártalmatlanítása
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VII. fejezet

A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program

VII.1. Ismeretterjesztő, szemlélet-formáló, tájékoztató, oktatási programok
Mivel az eredményes hulladékkezelés egyik alappillére a lakosság, ingatlantulajdonosok, hulladéktermelő gazdálkodó szervezetek
ezért elengedhetetlenül fontos a új hulladékgazdálkodási rendszer ismereteinek elsajátítása érdekében előbbiek tájékoztatása a
követezők szerint:
- Biztosítani kell az írott és elektronikus sajtón és egyéb tájékoztatási, szemléletformálási eszközökön keresztül az egyes
hulladékgazdálkodási szakmai programokról a nagy nyilvánosság tájékoztatását, a lakosság minél szélesebb körének
bevonását a programok végrehajtásába.
- Biztosítani kell a gazdálkodók folyamatos tájékoztatását a környezettudatos vállalatirányításról, az alapanyag-váltással,
termékszerkezet-váltással elérhető környezetkímélő termelés és környezetbarát termékek, illetve tisztább technológiák
alkalmazásáról szemléletformáló kiadványokon keresztül.
- Fokozni kell a civil szervezetek, zöld mozgalmak, kultúraközvetítő és közösségfejlesztő intézmények támogatását a
hulladékgazdálkodási célok elérésének érdekében, a lakosság fogyasztói szokásainak, a helyi társadalom és a családok
környezettudatos életvitelének alakításában végzett munkájukban.
A szelektív hulladékgyűjtés eredményeiről minden esetben szükséges tájékoztatni a gyűjtésben résztvevőket, ennek hiányában
romlik az eredményesség. A hosszú távú eredményes hulladékkezelés szempontjából elengedhetetlen a felnövekvő generáció
környezettudatos szemléletének kialakítása, mely az oktatási intézmények bevonásával, illetve oktató, nevelő kiadványok
közzétételével valósítható meg.
VII./40. táblázat
Módszerfejlesztéssel, intézményfejlesztéssel, ismeretterjesztéssel, szemlélet-formálással, tájékoztatással,
oktatással, képzéssel és kutatás-fejlesztéssel foglakozó programok:
Program célja
Tájékoztatás,
ismeretterjesztés
Oktatás / nevelés

Határidő
2009.
december 31.
folyamatos
2009.
december 31.
folyamatos

Felelős
Önkormányzat
Közszolgáltató
Önkormányzat
Közszolgáltató

VII.2.

Hulladékgazdálkodási cselekvési program

Cselekvési program iránymutatást ad arra nézve, hogy Abony város milyen intézkedéseket tervez a hulladékgazdálkodási célok
megvalósítására.
Nem veszélyes hulladékok

Hulladék típus

Települési
szilárd
hulladékok

Cél

Komplex térségi feladatokat
ellátó települési szilárd hulladék
kezelő rendszerhez való
csatlakozás.

A településen a szelektív
hulladékgyűjtés teljessé tétele a
tervidőszak végére.

Cselekvési program
A település hulladékgazdálkodási
feladatainak megoldása, térségi
hulladékkezelő rendszer tagjaként.
A jelenleg alkalmazott hulladék kezelés
rendszer a térségi rendszerrel
kompatibilissé tétele.
A rendszer tagjaként a szelektív
hulladékgyűjtés bevezetése a település
struktúráját előtérbe helyező módszerrel
Széleskörű lakossági tájékoztatás,
tudatformálás.
A szelektív hulladékgyűjtés
bevezetésének hulladékudvar,
hulladékgyűjtő sziget,)
Biológiailag lebontható hulladékok
arányának csökkentése, a házi
komposztálás népszerűsítése.
A csomagolási hulladék hasznosítási
arányának növelése.
Széleskörű lakossági tájékoztatás,
tudatformálás.
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Résztvevők

Határidő

Önkormányzat
Közszolgáltató

MEGVALÓSULT

Önkormányzatok
Közszolgáltató
Iskolák
Ingatlantulajdonos

MEGVALÓSULT/
2009. 12. 31.

A lerakásra kerülő települési
szilárd hulladék mennyiségének
csökkentése

Régi, a jogszabályi előírásoknak
nem megfelelő lerakók
rekultiválása és az illegális
települési hulladék lerakók
felszámolása.
A keletkező
települési
hulladék
lebomló
szervesanyag
tartalma
Építési és
bontási
hulladékok

Csomagolási
hulladékok

A biológiailag lebomló
szervesanyag-tartalom
csökkentése és mérése.

Az építési és bontási hulladékok
kezelésénél meg kell oldani a
minél nagyobb arányú
hasznosítást.

Szelektív hulladékgyűjtés ösztönzése,
ezáltal a hasznosítható hulladék alkotók
kikapcsolása a lerakásra kerülő hulladék
áramból.
A regionális rendszer részeként működő
válogató művek kapacitás
kihasználtságának maximalizálása.
A felszámolás, rekultiválás prioritási
szempontjainak meghatározása,
ütemterv kidolgozása.
A felszámolás, rekultiválás (lezárás)
megvalósítása.

A hulladéklerakók fokozott
ellenőrzésének, laboratóriumi
hulladékanalízisek végzésének
ösztönzése.
Biológiailag lebontható hulladékok
arányának csökkentése, a házi
komposztálás népszerűsítése.
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes
rendelet alkalmazása

Önkormányzatok
Közszolgáltató
Ingatlantulajdonos

2009. december
31.-ig
folyamatosan

Lerakók
tulajdonosai és
üzemeltetői
Önkormányzat
Konzorciumi tagok
KÖTI KÖFE

Lezárás
megtörtént,
rekultiváció
pályázati erők
bevonásával;
2009. december
31-ig
folyamatosan

Önkormányzat
Lerakók üzemeltetői
Laboratóriumok
(akreditált)
Ingatlan tulajdonos
Közszolgáltató

2009. december
31.
illetve
folyamatosan

Önkormányzatok
Bontásban,
2009. december
építésben érdekelt
31.
vállalkozások,
ingatlantulajdonosok

A csomagolási hulladékok bekapcsolása
A csomagolási hulladék
a szelektív hulladékgyűjtés rendszerébe Önkormányzat
hasznosítási arányának emelése, gyűjtő szigetek illetve a hulladékgyűjtő
Ingatlan tulajdonos
udvar együttes alkalmazásával.
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2009. december
31.

Települési
hulladék

Környezettudatos
szemléletformálás

Települési
hulladék

Illegális szemétlerakások
visszaszorítása

Tájékoztató szóróanyagok, a
hulladékkezelés rendjéről, szelektív
hulladékgyűjtésről.
Széleskörű lakossági tájékoztatás
tudatformálás
Felnövekvő generáció környezettudatos
nevelése, iskolai előadások
Szankciók jogi alapjának
megteremetése

Önkormányzat
Közszolgáltató
Oktatási
intézmények
Önkormányzat
Rendőrség
Polgárőrség

2009. december
31.-ig
folyamatosan

2009. december
31-ig folyamatos

Veszélyes hulladékok
Hulladék típus
Cél
Állati eredetű
A településen keletkező állati
hulladékok
eredetű hulladék jogszabályi
előírásoknak megfelelő átmeneti
tárolása.
Egészségügyi
hulladékok

Háztartási
veszélyes
hulladékok

A településen keletkező
egészségügyi hulladék
jogszabályi előírásoknak
megfelelő átmeneti tárolása és.
A településen keletkező
háztartási veszélyes hulladék
jogszabályi előírásoknak
megfelelő átmeneti tárolása és
ártalmatlanítása.

Cselekvési program
Az állati eredetű hulladékok előírásnak
megfelelő tárolása, elszállítása.
Vállalkozói szerződés megkötése a
megfelelő engedélyek kel rendelkező
szervezettel.
Az egészségügyi hulladékot termelő
orvosi rendelők és az engedélyekkel
rendelkező szervezetek közötti
vállalkozói szerződés kötelezővé tétele.
A háztartási veszélyes hulladékok
szelektív gyűjtése és átmeneti tárolása a
települési hulladékudvarban
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Résztvevők
KÖTI - KÖFE
Önkormányzat
Állategészség-ügyi
hatóság
ATEV
ÁNTSZ
Önkormányzat
Magánorvosi
hálózat

Határidő
MEGVALÓSULT

2009. december
31.ig folyamatos

2009. dec 31.
Önkormányzat
Ingatlantulajdonos
Közszolgáltató

VII.2.1.
A hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések elérését
szolgáló alternatívák meghatározása
Ártalmatlanítás
Települési szilárd hulladék
Alapfeltétel a 2000. évi XLIII. Hulladékgazdálkodási törvényben megfogalmazott
regionalitás és közelség elvének megvalósulása.
Abony városban keletkező települési szilárd hulladék korszerű, környezetvédelmi és jogi
előírásoknak megfelelő kezelését hívatott megoldani a Szolnok – Törökszentmiklósi
(Kétpó) térségi hulladékgazdálkodási rendszer. E komplex rendszer tartalmazza a
hasznosítható, háztartási veszélyes hulladéktípusok szelektív gyűjtési rendszerét, valamint
a nem hasznosítható hulladékok biztonságos ártalmatlanítását.
Állati eredetű hulladék
A hazai szabályozás értelmében az állati tetemek, illetve a vágóhídi veszélyes hulladék –
potenciális fertőzésveszélyességük miatt – veszélyes hulladéknak minősülnek,
kezelésüket azonban alapvetően az állategészségügyi szabályoknak megfelelően kell
megoldani. Az állati hulladék dögkútba történő elhelyezése megszüntetésre került. A
közterületen talált állati tetemek elszállítására az ABAKOM Nonprofit Kft. szerződést kötött
az ATEV Solt zRt-vel.
Az állati hulladék birtokosa köteles a hulladékot úgy gyűjteni, hogy az elszállításáig köz- és
állat-egészségügyi kockázatot, illetve környezeti károsodást ne okozzon. A hulladékokat
zárt, csorgás-, csepegés mentes tartályokban vagy járművekben kell gyűjteni és szállítani.
Az állati hulladék szállítására szolgáló szállítóeszközt a hatósági állatorvos ellenőrzi.
Veszélyes hulladékok
A településen keletkező úgynevezett háztartási veszélyes hulladékok (használt
szárazelem, akkumulátor stb.) gyűjtése kapcsán a lakossági hulladékgyűjtő udvarra épülő
szelektív gyűjtés bevezetése megoldott, ugyanis a gyűjtő udvar rendelkezik a megfelelő
gyűjtő edényzettel.
Külön kezelendő az településen keletkező egészségügyi veszélyes hulladék, melynek a
környezetvédelmi, és jogszabályi előírásoknak megfelelő begyűjtését illetve
ártalmatlanítását a megfelelő jogosítványok rendelkező szervezetek végezhetik.

Hasznosítás
Csomagolási hulladék

A csomagolási hulladékok kezelésének részletes szabályait a 94/2002. (V.5.) Korm.
rendelet tartalmazza. A rendelet hatálya kiterjed az ország területén forgalmazott termékek
csomagolására, azokra a gazdálkodó szervezetekre, ahol a csomagolás előállítása
történik, csomagolási hulladék keletkezik.
Csomagolási hulladékok szelektív gyűjtésében javasolható a lakossági hulladék udvar
illetve a hulladékgyűjtő szigetek együttes rendszere. A gyűjtő szigetek, és a hulladék
gyűjtő udvar a lakosság számára díjmentesen rendelkezésre áll. Az ötfrakciós (zöld, fehér,
barna üveg, papír, műanyag flakon) gyűjtőszigetek telepítése megoldott a település
forgalmas csomópontjain.
A hulladékgyűjtő udvarban ellenőrzötten kerülnek elhelyezésre a lakosság által beszállított
szelektált hulladékok (háztartási veszélyes, műanyag, üveg, fém, stb.).

VII.2.2.
A környezetvédelmileg nem megfelelő, hatósági engedéllyel nem
rendelkező lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai
A komplex kezelő rendszerek kialakítását támogató programnak ki kell terjednie a
begyűjtő körzetben lévő régi lerakók rendbetételére is, lehetőleg oly módon, hogy a
lerakók bezárását követően azok tájba illesztésénél és a terület hasznosításánál
(rekreációját) prioritást élvezzen a hulladékkezelés, természetesen a jogszabályok
előírását kielégítő módon.
Az ugyanazon területen, de magasabb színvonalon végzett hulladékkezelés a környezet
védelme szempontjából kedvező, a lakosság által könnyebben elfogadtatható és a
rekultiváció szempontjából is költségtakarékos megoldás.
A komplex kezelő rendszerek részeként az pályázatok keretében megvalósuló
rekultiváción túl, a rekultivációs program megvalósításához állami források kiaknázása is
szükséges.
Elkészült a települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációit érintő beruházásokra az
előzetes megvalósíthatósági tanulmány, mely Szolnok, Abony, Rákóczifalva és Szajol
felhagyott települési szilárd hulladéklerakóinak megújítását hivatott elősegíteni.
VII./41. táblázat
A környezetvédelmileg nem megfelelő lerakó telepek rekultiválási,
felszámolási feladatai
Telep
megnevezése
Abony városi
szemétlerakó
telep

A telepre vonatkozó
intézkedés megnevezése
Bezárás
Rekultiváció, tájba
illesztés

B) Települési folyékony hulladékgazdálkodás
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Intézkedés
határideje
2009. december
31

Intézkedés
felelőse
Önkormán
y-zat,
Konzorciu
m

1. Csatornamű üzemeltetője:
ABOKOM Nonprofit Kft.
2740 Abony Kossuth tér 1.
1.1 A csatornamű alapadatai:
Abony város csatornaművének adatait az alábbi táblázat tartalmazza:
Lakossági adatok
Megnevezés

Egység

Abony

Lakosok száma
Csat. ellátott lakossz.
Csat. ellátotts.mérték
Lakások száma (belt.)
Csat. bekapcsolt. lakás sz.

fő
fő
%
db
db

15. 500
15. 500
100
5804
3943

Csatornázási adatok
Megnevezés

Egység

Abony

Keletkező össz. szv. m.
m3/nap
1.250
Közcsat. elv.szv.m.
m3/év
450. 000
- ebből: ipari (jell./m.)
m3/év
30. 000
Tiszt.(kezelt) szv. m.
m3/év
620. 000
- ebből: mechanikailag t.
m3/év
620. 000
biológiailag t.
m3/év
620. 000
Csat.mű mértékadó kap.
m3/nap
2.800
Tisztítási hatásfok (KOI k)
%
97
Grav.csatorna hossza
km
41.078
Vákuum rendszer: A. és B. hálózatok alkotják, a hozzájuk tartozó 1-1
vákuumgépházakkal.
"A" - jelű vákuumhálózat: - Vákuumgépház, 584m3/d
- 14014 fm csatornázott utca
- 1167 db házi beállás
- 3db vákuumos főgyüjtő ág
- 258 db vákuumakna
"B" - jelű vákuumhálózat - Vákuumgépház, 517m3/d
- 13783 fm csatornázott utca
- 1034 db házi beállás
- 4db vákuumos főgyüjtő ág
- 241 db vákuumakna
Keletkezett sz.iszap. m.
5m3/nap (víztelenített)
A települési folyékony hulladékok kezelését a települési szennyvíztisztítóban végzik el.
Cím: 2740 Abony Kőröstetétleni út hrsz.:089/2
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2. Keletkező mennyiségek
Települési folyékony hulladékok, szennyvíziszapok
A folyékony kommunális hulladék elszállításával jelenleg az ABOKOM Nonprofit Kft.
foglalkozik.
Keletkezett hulladék mennyisége 2007 évben 1.825 m3

2. 1 Elhelyezés
A

préselt

15-20%

szárazanyag

tartalmú

szennyvíziszap

beszállítása

a

komposztálóba

szennyvíztisztító telepről naponta többször, erre a célra használatos 1 m3 térfogatú konténerben, az
alapanyag-tárolónak az iszaptároló részébe. A rostanyagok (szalma, fűrészpor) részben a
csarnokban, részben a nyitott szín alatt kerül elhelyezésre.
A beszállított alapanyagokat a mixerben homogén anyaggá keverik.
Az előállított végtermék biológiailag aktivizált szervestrágya-komposzt, amely hasonlít a jól
kezelt istállótrágyához: egyenletesen érett, stabilizált, barna színű, földnedves tapintású,
laza szerkezetű, morzsalékos struktúrájú anyag.
2. 2 Hasznosítás
A fermentáció végterméke szervestrágya-komposzt, amely szabályosan végrehajtott műveletek és
kezelés esetén korlátozás nélkül használható tápanyag. Nem fertőző, nem toxikus, nincs ökotoxikus
jellemzője.

3. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása
A legalapvetőbb célok a következők:
A hulladékok keletkezése kizárólag csak kommunális folyékony hulladékokra
korlátozódjon, a keletkező hulladékok mennyiségének és veszélyességének
csökkentése
A ártalmatlanítás hatásfokának növelése
A tovább nem hasznosítható hulladékok környezetkímélő módon történő
ártalmatlanítása
3.1 Szennyvíziszapok hasznosítási célkitűzései
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A mezőgazdasági hasznosítást kell előtérbe helyezni a lerakás szintjének
párhuzamosan történő csökkentése mellett.
A szennyvíziszapok hasznosítása jelenleg 100%-os.
Komposztálást és a kész komposztok mezőgazdasági elhelyezésének feltételeit kell
kialakítani. (Komposzt termékké való minősítése)

3.2 Hulladékhasznosító és ártalmatlanító kapacitások kialakításának
prioritásai
és célkitűzései
A települési folyékonyhulladékok (egy része) a lakosságnál kialakított szennyvíztárolókba
jut, melyek döntő többsége a műszaki előírásoknak nem felel meg. A szennyvíz a talajt és
talajvizeket szennyező módon elszikkad. Fontos feladat a csatornahálózatra történő
rácsatlakozás arányának növelése, illetve a műszakilag megfelelő elhelyezési alternatívák
kidolgozása.
3.3 A hulladék keletkezés csökkentését szolgáló intézkedések meghatározása
A kezelt iszapok mezőgazdasági kihelyezésére programot kell kidolgozni.
Csatornahálózatra történő rácsatlakozások növekedése.
Talajterhelési díj bevezetése.
Záró gondolatok
A területen megfogalmazott hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében a helyi
hulladékgazdálkodási rendelet valamint a TRT. is már ezen törekvéseket tükrözi. Tervünk
megvalósíthatóságában a Szolnok Térségi Regionális Hulladéklerakó is realitást biztosít a
tervcélok teljesítésében. Döntő tényező a megvalósíthatóságban a hulladéktermelő(k)
tudatformálása, az oktató nevelő munka a tájékoztatás-ismeretterjesztés feladataival
együttesen. Mindezek egyetlen eredménye a környezetünk (épített, tudatosan épített)
megóvása tudatos formában.
--12./ Napirendi pont tárgya A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló
5/2000.(II.29.) sz. rendelet módosítása
Napirendi pont előadója: Kovács László Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Elnöke
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot és az előterjesztésben
foglaltakat.
Kovács László: Elmondta, hogy ezt a napirendet érintően összevont bizottsági ülést
tartott az Ügyrendi és Szociális bizottság. A Közép-magyarországi Regionális
Közigazgatási Hivatal által végzett vizsgálat során, megállapítást nyert, hogy több helyen
módosítani kell a helyi rendeletet. Az együttes bizottsági ülésen mindkét bizottság részéről
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egyöntetűen elhangzott, hogy olyan irányban kellene módosítani a rendeletet, hogy
valóban azokat az embereket segítsék, akik valóban rá vannak szorulva a szociális
juttatásokra. Több település is jelen van az a probléma, hogy nem megfelelő a helyi
szociális rendelet, de ezeket nem véleményezte a Közigazgatási Hivatal. Az együttes
bizottság három módosítás elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek.
Retkes Mária: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot és
egyet értettek az együttes bizottság határozati javaslatával.
Dr. Egedy Zsolt: Nem tudja, hogy a szokásos törvényi felülvizsgálat volt-e, vagy pedig
feljelentés alapján történt. Érdekesnek találja, hogy az elmúlt időszakban a Közigazgatási
Hivatal nem tett törvényességi kifogást e rendelettel kapcsolatban. Ismertette a 90/2007es alkotmány bírósági határozatot.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e még
valakinek hozzászólása a napirendi ponthoz.
Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy a módosító javaslat két pontot tartalmaz, az egyik a
10.§(1) bekezdése a vagyon fogalmának tisztázását érintően, az együttes bizottság azt a
javasolta, hogy éljen a Képviselő-testület ellenvéleménnyel, ezzel kapcsolatban azt
javasolta, hogy ismételten együttes bizottsági ülés keretében dolgozzák ki az
ellenvéleményt erre vonatkozóan. A másik pont a méltányos közgyógyellátással
kapcsolatban, pedig az a javaslat született, hogy ne változtasson rajta a Képviselőtestület, erre vonatkozóan nem érkezett írásban vélemény csak telefonos egyeztetés
történt.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Véleménye szerint az önkormányzati érdekkel szembeni
döntést, nem szabad hozni. Nem biztos, hogy az Alkotmány Bíróság a helyi rendeletet
fogja hatályon kívül helyezni, valószínű, hogy a szociális törvény módosítását fogja
kezdeményezni. Az Önkormányzat a saját költségvetését nem hozhatja olyan helyzetbe,
hogy fedezet nélküli kiadásokat halmoznak fel méltányossági alapon. Támogatta az
Ügyrendi és Szociális együttes bizottság határozati javaslatát.
Dr. Egedy Zsolt: Megkérdezte, hogy lesz-e olyan aki e miatt a dolog miatt pert fog indítani
az Önkormányzat ellen?
Mészáros László: Ezek alapján a helyi rendelet a Közigazgatási Hivatal állásfoglalásától
függetlenül nem is volt annyira rossz.
Kiment az ülésről Kocsiné Tóth Valéria képviselő, a képviselő-testületi tagok száma
16 fő.
Habony István: Elmondta, hogy amennyiben megmarad a méltányossági alapú
közgyógyellátás, ez az Önkormányzatnak éves szinten kb. 33 millió forint kiadást jelent,
aminek forrása a költségvetésben sehol nem szerepel és nem biztosított.
Visszajött az ülésre Kocsiné Tóth Valéria képviselő, a képviselő-testületi tagok
száma 17 fő.
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Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e még
valakinek kérdése a rendeletmódosítással kapcsolatban. Mivel több kérdés, észrevétel
nem volt, megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az együttes bizottság
javaslatáról. Elsőként a preambulum elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett
egyhangúlag elfogadta.
Megkérte a Képviselő-testület
módosításának elfogadásáról.

tagjait, hogy szavazzanak a

3.§

(3) bekezdés

Megállapította, hogy a Képviselő-testület a módosítást 17 igen 0 nem és 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag elfogadta.
Megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy a 10.§ (1) bekezdését
nem módosítják.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen 1 nem és 1 tartózkodás mellett
elfogadta.
Megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy a 12.§ (2) bekezdését
nem módosítják.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen 0 nem és 1 tartózkodás mellett
elfogadta.
Megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy a rendelet többi
módosítását elfogadják.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a rendelet többi módosítását 16 igen 0 nem és 1
tartózkodás mellett elfogadta.

Abony Város Önkormányzatának
11/2008. (IV.07.)sz. rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2000.(II.29.) számú rendeletének
módosításáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban Sztv.) kapott felhatalmazása alapján –
figyelemmel arra, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8. § (4)
bekezdése szerint a szociális alapellátás biztosítása a települési önkormányzat kötelezően ellátandó
feladata - a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól – tekintettel az Ötv. 16. § (1)
bekezdésében foglaltakra a: szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2000.(II.29.)
számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A R. preambuluma az alábbira módosul:
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban Sztv.) kapott felhatalmazása alapján –
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figyelemmel arra, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8. § (4)
bekezdése szerint a szociális alapellátás biztosítása a települési önkormányzat kötelezően ellátandó
feladata - a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól – tekintettel az Ötv. 16. § (1)
bekezdésében foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:
2. §
(l) A R. 3.§ (3) bekezdése az alábbira módosul:
E rendeletben foglalt szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása során,
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a
továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző
hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem
egyhavi átlagát
kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek
adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e
hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
(2) A R. 3. § (10) bekezdése az alábbira módosul:
A szociális rászorultságtól függő ellátást igénylő kérelmező vagyoni helyzete az eljárás során a (Ket.) szemlére vonatkozó szabályai szerint - környezettanulmány felvételével is vizsgálható.
A kérelmező a környezettanulmány felvételében köteles együttműködni. A környezettanulmány
tartalmazza a kérelmező és a vele közös háztartásban élők személyes adatait és jövedelmi
viszonyait, a lakásra vonatkozó alapadatokat, a szociális körülmények általános leírását;
amennyiben a kérelmezőnek különélő, tartásra kötelezhető hozzátartozója van, a kérelmező
nyilatkozatát arról, hogy hozzátartozója semmilyen támogatást nem nyújt részére.

3. §
A R. 5.§ az alábbira módosul :
(1)E rendeletben szabályozott temetési segélyről, ápolást, gondozást nyújtó intézménybe történő
beutalásról, gyógyszersegély megállapítására vonatkozó átmeneti segélyről átruházott hatáskörben a
Polgármester dönt.
(2) E rendeletben szabályozott átmeneti segélyről – kivéve az (1) bekezdés szerinti
gyógyszersegély-, szociális kölcsönről, helyi és normatív lakásfenntartási támogatásról,
karácsonyi támogatásról átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt.
4. §
E rendelet hatálybalépésével a R. 6.§ (2) bekezdés f) pontja hatályát veszti.
5. §
A R. 9 § (1) bekezdésében az „ aktívkorú hozzátartozó” kifejezés „ nagykorú hozzátartozó”
kifejezésre módosul.
6. §
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A R. 10.§ (5) bekezdése 2. mondata az alábbira módosul:
„ Gyógyszerre vonatkozó alkalmankénti segélykérelem esetén csak 30 napnál nem régebbi, a
gyógyszertár által kiállított, a gyógyszerköltséget tartalmazó, névreszóló igazolás fogadható el.
„
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 10. § (6) bekezdése hatályát veszti.
7. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 13. § (3) ,(6) ,(7), (12) bekezdései hatályukat
vesztik.
8. §
(1)A R. 14. § (1) bekezdése első mondata szövegrészben a „ polgármestere” helyére
„jegyzője”kerül
(2)A R. 14. § (1) bekezdés a) pontja az alábbira módosul:
akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 120% -át
9. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 15. § hatályát veszti.
10. §
A R. 16. § az alábbira módosul:
Az Sztv. 48. § -ban foglalt feltételekkel biztosítandó köztemetés költségeinek megtérítési
kötelezettsége alól a polgármester felmentést ad, ha az eltemettetésre köteles személy ingó, ingatlan
vagyonnal és az Sztv. 4. §-a szerinti jövedelemmel nem rendelkezik.
11. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 17. § hatályát veszi.
12.§
A Rendelet az alábbi 21/B. § -al egészül ki:
Közösségi ellátás
(1) A közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére az Sztv.
65/A §. szerint nyújtott alacsonyküszöbű ellátás.
13. §
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A Rendelet az alábbi 21/C. §-al egészül ki :
Nappali ellátás
Idősek Klubja:
A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket
betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít
lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető
higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az
ellátottak napközbeni étkeztetését.
14. §
A Rendelet 1. sz. melléklete helyére e rendelet 1.sz.melléklete lép.
15. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg R. 2. sz.melléklete hatályát veszti

16. §
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a kihirdetést követően benyújtott ügyekben, eljárásokban kell
alkalmazni.
Abony, 2008. április 07.
Romhányiné Dr. Balogh Edit s. k.
polgármester

Dr. Németh Mónika s. k.
jegyző

Kihirdetve: Abony, 2008. április 07.
Dr. Németh Mónika s. k.
jegyző
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Abony Város Önkormányzatának 11/2008. (IV.07.) sz. rendelete
1.sz.mellélklete
1. Házi segítségnyújtás
1.1. Személyi térítési díjak ( javaslat)
mindenkori nyugdíjminimum 100 %-ig
mindenkori nyugdíjminimum 101 %-150%-ig
mindenkori nyugdíjminimum 150 %-200%-ig
mindenkori nyugdíjminimum 201 %-250%-ig
mindenkori nyugdíjminimum 251 % fölött

0 Ft
145 Ft/óra
200 Ft/óra
300 Ft/óra
405 Ft/óra

Átmeneti szabály: A 2008. január 01 előtt gondozásban lévők térítési díja nem lehet több 363
Ft/óránál.
1.2. Intézményi térítési díjak
az ellátásban már 2007-ben részesültek
mindenkori nyugdíjminimum 150%-ig
mindenkori nyugdíjminimum 150 % fölött
szociálisan nem rászorulók részére

363 Ft/óra
145 Ft/óra
405 Ft/óra
990 Ft/óra

2. Szociális étkeztetés
2.1. Személyi térítési díjak
mindenkori nyugdíjminimum 100 %-ig
mindenkori nyugdíjminimum 101 %-150%-ig
mindenkori nyugdíjminimum 151 %-300%-ig
mindenkori nyugdíjminimum 301 % fölött

130 Ft
256 Ft
298 Ft
365 Ft

2.2. Intézményi térítési díjak
az ellátásban már 2007-ben részesültek
mindenkori nyugdíjminimum 150%-ig
mindenkori nyugdíjminimum 151 % -300 %-ig
mindenkori nyugdíjminimum 301 % fölött

297 Ft
256 Ft
298 Ft
365 Ft

Kiszállítási költség, a házi gondozási díj 50 %-a.
3. Idősek otthona
3.1. Intézményi térítési díjak
Térítési díj hónapra vetítve
Térítési díj napra vetítve

103.000 Ft/hó
3.300 Ft/nap
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Javasolt intézményi térítési díj:
Javasolt napi térítési díj

70 000 Ft/hó
2 333 Ft/hó

4. Támogató Szolgálat
4.1. Személyi térítési díjak
mindenkori nyugdíjminimum 100%-ig
mindenkori nyugdíjminimum 101 % -150 %-ig
mindenkori nyugdíjminimum 151 % -200 %-ig

0 Ft
80 Ft/ óra
120 Ft/óra

Személyszállítási térítési
mindenkori nyugdíjminimum összegéig
mindenkori nyugdíjminimum felett Abony város területén
mindenkori nyugdíjminimum felett Abony területén kívül
Szociálisan nem rászorult igénybevevők részére:

30 Ft/ km
100 Ft/km
60 Ft/km

Abony város területén
Abony város területén kívül

120 Ft/km
80 Ft/km

Rendkívüli élethelyzet esetén a szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe.
Erre vonatkozó kérelmet írásban kell benyújtani az intézmény vezetőjéhez aki a támogató
szolgálat koordinátorával egyeztetve dönt a méltányosságról.
5. Idősek klubja
5.1. Étkezési térítési díj
reggeli
ebéd
vacsora

246 Ft
504 Ft
380 Ft

Intézményi térítési díj

779 Ft/nap

Személyi térítési díj:

0 Ft

Megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy az ellenvélemény
megfogalmazását a Szociális és Egészségügyi Bizottság fogalmazza meg, melybe
belevonják Temesközy Tamást.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett
egyhangúlag elfogadta.

120/2008. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület felhatalmazza a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy
ellenvéleményt fogalmazzon meg a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási
Hivatal állásfoglalására vonatkozóan, melynek megfogalmazásába vonja bele
Temesközy Tamást a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagját.
Határidő: következő szociális és egészségügyi bizottsági ülés időpontja
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Romhányiné Dr. Balogh Edit
Dr. Németh Mónika
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Határozatról értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit
Dr. Németh Mónika
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Temesközy Tamás Szociális és Egészségügyi Bizottság
tagja
--13./ Napirendi pont tárgya: A Magyar Közút Kht. hulladékgyűjtő akciójáról
Napirendi pont előadója: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az előterjesztésben
foglaltakat. Javasolta, hogy önkéntes alapon a Kincskereső című újságban hirdessék meg
a lakosság számára az akció előtti héten.
Kovács László: Javasolta, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozói az akcióban ne
vegyenek részt.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e még
valakinek kérdése. Mivel több kérdés nem volt, megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy
szavazzanak a fent elhangzott módosító javaslatról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 15 igen 0 nem 2 tartózkodás
mellett elfogadta.
121/2008. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület a Magyar Közút Kht. hulladékgyűjtő felhívásához nem kíván
csatlakozni, de a lakosság számára az akciót megelőző héten a Kincskereső c.
újságban hirdetést tesz közzé, hogy önkéntes alapon lehet jelentkezni a
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hulladékgyűjtő akcióra, melyhez az Önkormányzat a szükséges felszerelést
biztosítja.
Határidő: 2008. április 22.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési Osztály

--14./ Napirendi pont tárgya: A 2006-2007. évi beruházásoknál a garanciális eljárások
tapasztalatai, az esetleges hibák kijavításának és érvényesítésének összegzése, további
feladatok meghatározása
Napirendi pont előadója: Mészáros László Gazdasági Bizottság Elnöke
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, felkérte
Mészáros Lászlót, a Gazdasági Bizottság Elnökét, hogy ismertesse az előterjesztésben
foglaltakat.
Mészáros László: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, valamint a Gazdasági
Bizottság javaslatát, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e még
valakinek kérdése. Mivel több kérdés nem volt, megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy
szavazzanak a javaslatról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 17 igen 0 nem és 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag elfogadta.
122/2008. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza.
1. A Képviselő-testület a 2005-2006-2007. évi beruházásoknál a garanciális
eljárások tapasztalatairól, az esetleges hibák kijavításának és érvényesítésének
összegzéséről, további feladatok meghatározásáról szóló tájékoztatót
megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.
2. A Képviselő-testület az elvégzendő konkrét feladatok meghatározására a
garanciális bejárások időpontját 2008. április, illetve május hónapra ütemezi.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: Romhányiné Dr Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési osztály
---
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15./ Napirendi pont
meghosszabbítása

tárgya:

Az

egyházi

kártalanítási

összeg

befektetésének

Napirendi pont előadója: Retkes Mária Pénzügyi Bizottság Elnöke
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, az előterjesztés
ismertetésére felkérte Retkes Máriát a Pénzügyi Bizottság Elnökét.
Retkes Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy három banktól
kérték meg a kondíciókat, a Volksbanktól, az Erste és az Otp Banktól. Elmondta, hogy a
Pénzügyi Bizottság az éves lekötést javasolta az Erste Banknál, mert egy éven belül
várhatóan erre az összegre nem lesz szükség.
Dr. Egedy Zsolt: Megkérdezte, hogy az egész összeg lekötésre került? Véleménye
szerint, ha egy évre kötik le, hosszabb távon jobban járna vele az Önkormányzat.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Igen. Megkérdezte, hogy félévre mennyi volt a kamat?
Retkes Mária: Kiszámolta a 7,7-et és a 7,9-et, negyed évre kb. 150 ezer forint pluszt
jelent, ha nem negyed hanem félévre kötik le, amennyiben egy évre kötik le, akkor ennek
a duplája.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Az is lehet, hogy fél év múlva visszahozzák a dolgot a
testület elé. Javasolta, hogy féléves időtartamra kössék le az Erste Banknál. Megkérdezte
a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Mivel
további kérdés nem volt, megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak erről
a javaslatról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 16 igen 0 nem és 1 tartózkodás
mellett elfogadta.
123/2008. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyházi kártalanítás összegét:
135.564.108.- Ft-ot, valamint az esedékes kamatot a lejárat után ismételten leköti
további hat hónap időtartamra az Erste Banknál.
Határidő: 2008. április 02.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Osztály
A határozatról értesül: Gazdasági Osztály, általa Erste Bank Nyrt.
Jegyzői Titkárság
--16./ Napirendi pont tárgya: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról
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Napirendi pont előadója: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogy mivel az
anyag most kerül kiosztásra, ezért javasolta, hogy az áprilisi képviselő-testületi ülésen
tárgyalják meg a napirendi pontot. Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e
valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Mivel kérdés nem volt, megkérte szavazzanak a
javaslatról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 17 igen 0 nem és 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag elfogadta.
124/2008. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, Abony Város
Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott képviselő-testületi határozatok
végrehajtása kapcsán az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület az előterjesztést az április havi testületi ülésen tárgyalja meg.
Határidő: következő képviselő-testületi ülés időpontja, 2008. április 24.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik: Valamennyi Osztály
--Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele a nyílt ülés napirendi
pontjaival kapcsolatban. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, a Képviselő-testület zárt
ülésen folytatta tovább munkáját.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül!
--Mivel több napirend és egyéb hozzászólás a nyílt ülésen nem volt, Romhányiné dr.
Balogh Edit polgármester az ülést bezárta.
K. m. f.

Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Németh Mónika
jegyző

Parti Mihály
Pető Istvánné
jegyzőkönyv hitelesítők
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