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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 08-án
megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Bánné Hornyik Mária, Csányi Tibor, Dr. Egedy Zsolt, Földi Áron,
Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, Kovács László, Kocsiné Tóth Valéria,
Krupincza Tibor, Mészáros László, Murvainé Kovács Rita, Paczáriné Barna Rozália,
Parti Mihály, Pető Istvánné, Retkes Mária, Romhányiné dr. Balogh Edit, Szabó
András Istvánné, Varga Sándorné képviselő 18 fő
Polgármesteri Hivatal részéről: Dr. Németh Mónika jegyző, Dusa Zsuzsanna
településfejlesztési osztályvezető, Pillmayer Lénárdné gazdasági osztály ügyintézője,
Kovács Teodóra Humán Közszolgáltatási osztályvezető, Győri Lászlóné Hatósági és
Ügyfélszolgálati osztály mb. vezető, Pádár Éva közoktatási referens, Egedi Bernadett
Jegyzői Titkárság ügyintézője, Farkasné Fazekas Mária jegyzőkönyvvezető
Meghívott vendégként jelen volt: Mikle-Baráth Erzsébet a KEVITERV PLUSZ Kft.
képviseletében
Külsős bizottsági tag: Temesközy Tamás
Állampolgári megjelenés: 2 fő
Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes.
Jegyzőkönyvi hitelesítők személyére javasolta Szabó András Istvánné és Varga
Sándorné képviselőket.
Kérte a Képviselő-testület
személyéről.

tagjait

szavazzanak

a

jegyzőkönyvi

hitelesítők

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 2
tartózkodás mellett egyetértett Szabó András Istvánné és Varga Sándorné
jegyzőkönyvi hitelesítők személyével.
Ismertette a meghívóban kiadott napirendi pontokat. Felvételre javasolta 3. napirendi
pontként „Abony Város Önkormányzat 8/2008.(II.28.) sz. költségvetési rendeletének
módosítása” című napirendi pontot.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a módosított napirendi pontok
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a napirendeket egyhangúlag elfogadta.
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Nyílt ülés:
Napirend:
Előadó:
1. Szándéknyilatkozat Szolnok Megyei Jogú Város Romhányiné dr. Balogh Edit
„TIOP 1.2.1 – Agóra, multifunkcionális közösségi Polgármester
központok és területi közművelődési tanácsadó
szolgálati infrastrukturális feltételeinek kialakítása”
pályázati programjához
2. KEOP – 1.3.0 Ivóvízminőség-javítási pályázathoz Romhányiné dr. Balogh Edit
szakértő megbízása
Polgármester
3. Abony Város Önkormányzat 8/2008.(II.28.)számú Romhányiné dr. Balogh Edit
költségvetési rendelet módosítása
Polgármester
4. Hazai pályázati lehetőségek

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

5. Önkormányzati érdekegyeztető fórum létrehozása Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
--Rományiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e napirend előtti kérdés,
hozzászólás?
Napirend előtti kérdés, hozzászólás nem volt.
--1./ Napirendi pont tárgya: Szándéknyilatkozat Szolnok Megyei Jogú Város „TIOP
1.2.1 – Agóra, multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési
tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” pályázati programjához
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Javasolta a
határozati javaslat támogatását.
Bánné Hornyik Mária: Elmondta, hogy az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság
tárgyalta a napirendi pontot. A bizottsági ülésen 5 fő vett részt, a szavazás
eredménye 2 tartózkodás, 2 igen és 1 nem. A tartózkodásnak és nemleges
szavazatnak az volt az oka, fennáll annak a veszélye, hogy a későbbiekben
lehetőség nyílik művelődési tevékenységgel kapcsolatos pályázat benyújtására. A
jelenlegi kötelezettségvállalás szempontjából véleményük szerint hátrány érné Abony
városát. Erre szeretnének választ kapni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Közép-Magyarországi régióban művelődési Központ
építésére nincs lehetőség. Szolnok Megyei Jogú Város sem művelődési házat
építene, hanem az ehhez kapcsolódó tevékenységeket szeretné megvalósítani.
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Véleménye szerint a településeknek egymást kell generálnia. Abonynak sem tesz jót,
ha nem zárkózik fel a környező településekhez, de csak abban az esetben várhatnak
segítséget, ha Abony is segítséget ad másoknak. Szolnok városával jó kapcsolatot
kell kiépíteni, ezért javasolta a határozati javaslat elfogadását. Abony
mezőgazdasági és pihenőváros lesz, nincsenek olyan helyzetben, hogy ipari
centrumot alakítsanak ki. Kérte a Képviselő-testület támogatását.
Mészáros László: Gazdasági Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot. 2 igen
szavazattal és 3 tartózkodás mellett nem döntött a kérdésben. Célokkal egyetértett a
bizottság, de a korábbi rossz tapasztalat önmérsékletre ösztönöz. Jelenleg nincs
pályázati lehetőség, de nem azt jelenti, hogy a későbbiekben sem lesz. Véleménye
szerint is ápolni kell a jószomszédi kapcsolatot Cegléddel és Szolnokkal is. Szavazás
során a Képviselő-testületnek tartózkodást javasolt.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen és 0 nem szavazattal, 7
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a
következő határozatot hozta:
156/2008. (V. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy
Szolnok Megyei Jogú Város TIOP 1.2.1 – Agóra, multifunkcionális közösségi
központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális
feltételeinek kialakítása” pályázati programjában partnerséget vállal.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat
megtételére, azzal a feltétellel, hogy a pályázathoz önerőt nem tud biztosítani.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Jegyzői Titkárság
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Jegyzői Titkárság
Szolnok Megyei Jogú Város
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SZÁNDÉKNYILATKOZAT
Alulírottak, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth
tér 9.) mint gesztorszervezet képviseletében Szalay Ferenc polgármester,
Abony Város Önkormányzata (2740 Abony, Kossuth tér 1.), mint partnerszervezet
képviseletében Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester,
ezúton
nyilatkozunk,
hogy a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló, „TIOP
1.2.1 – Agóra, multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési
tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” pályázati program (a
továbbiakban: Program) tartalmát, célkitűzéseit és az abban történő részvétel
feltételeit teljes körűen megismertük és azokat elfogadjuk.
Tudomással bírunk arról, hogy a Program célja az egyes régiók, illetve térségek
közötti kulturális, infrastrukturális fejlettségbeli különbségek mérséklése a kulturális
alapú városfejlesztés révén.
Megállapítjuk továbbá, hogy a Program, valamint a szükségessé vált fejlesztések a
régió további szereplőinek (civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek, alap- és
középfokú oktatási intézmények, kisebbségi önkormányzatok) bevonását igénylik a
pályázati Programba.
A Program keretében olyan, a közművelődési, közoktatási, képzési, térségi és
közösségi funkciók ellátását, szolgáltatások fejlesztését kívánjuk megvalósítani,
amely a térség és a régió versenyképességéhez, felzárkózásához, valamint az
ezekhez szükséges hozzáféréseknek a biztosításához egyaránt nélkülözhetetlenek.
A fentiekre tekintettel kinyilvánítjuk azon szándékunkat, hogy a Program keretében,
annak előkészítése és megvalósítása során kölcsönösen együtt kívánunk működni,
az általunk megoldandó feladatok végrehajtását vállaljuk, valamint lehetőségeikhez
mérten minden fórumon támogatjuk és segítjük a Program megvalósulását.
Kelt Szolnokon, 2008. év május hó 08. napján
Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Szalay Ferenc
polgármester
---

2./ Napirendi pont tárgya: KEOP – 1.3.0 Ivóvízminőség-javítási pályázathoz
szakértő megbízása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh
kiegészíteni nem kívánta.

Edit:

Ismertette

az

előterjesztésben

foglaltakat,
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Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy lényeges dologra szeretné felhívni a Képviselőtestület figyelmét. Az EU Pályázati Központtal pályázati anyag összeállítására az
önkormányzat, míg a megvalósíthatósági tanulmány készítésére a Víziközműveket
Működtető Intézmény az Inteli Sense Consulting Bt-vel kötött szerződést. A
Megbízási Szerződésben meghatározott 1,8 millió forintból 900.000,-Ft átadásra
került. Kérdezte, hogy milyen műszaki munkát végzett el a kifizetett összegért a cég?
Az Inteli Sense Consulting Bt-t az EU Pályázati Központ választotta ki és ajánlotta az
önkormányzat figyelmébe, a szóban forgó Betéti Társaság korábban ismeretlen volt
számukra. Érdekelné, hogy a szerződés mögött van-e valós munka műszaki
értelemben. Az Önkormányzat és az EU Pályázati Központ, valamint a Víziközmű
Intézmény és az Inteli Sense Consulting Bt. között kötött szerződések tartalma
hasonló, a kapcsolattartók személye azonos (Kemecsei Antal, Kovács Pál, Pető
Zsolt), csak a megbízott részéről válik el a két szerződés. Véleménye szerint
Kemecsei Antal és Kovács Pál szakmai ismerete és tapasztalata kevésnek találtatik
egy ilyen megvalósíthatósági tanulmányterv esetében. Tény, hogy az
arzénmentesítés előzetes vízjogi létesítési engedély elkészítője nem vett részt a
pályázat elkészítésében. A Víziközmű Intézmény részéről megjelölt személyeket
ezekben a műszaki kérdésekben sokszor megkeresték. 2008. június 02-a a pályázat
benyújtási határideje, mely időpontig közel három hét van. Az idő szűkössége miatt
nincs más lehetőség, javasolta a KEVITERV PLUSZ Kft. megbízását a pályázat
elkészítésével. A Víziközmű Intézmény és a Bt. között létrejött szerződés
felülvizsgálatát nagyon fontosnak tartotta, valamint a már kifizetett 900.000,-Ft
visszafizetését javasolta szorgalmazni.
Kovács László: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a napirendi pontot
megtárgyalta. Bizottság, amennyiben a KEVITERV PLUSZ Kft. megbízásra kerül, az
előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződést újból meg kívánja vizsgálni.
Retkes Mária: Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot. Bizottság
javasolja a KEVITERV PLUSZ Kft. megbízását az ivóvízminőség-javítási pályázathoz
szükséges előzetes megvalósíthatósági tanulmány és a pályázat elkészítésével.
Továbbá javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze a KEOP 1.3.0
Ivóvízminőség-javítási pályázat elutasításából eredő önkormányzatot ért kár
megtérítését az Önkormányzat és az EU Pályázati Központ között létrejött szerződés
7. és 9. pontja alapján.
Habony István: Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi
pontot. Bizottság javasolja a KEVITERV PLUSZ Kft megbízását az ivóvízminőségjavítási pályázathoz szükséges előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint a
pályázat elkészítésével. Bizottság javasolja továbbá, hogy vizsgálják meg –
tekintettel arra, hogy az EU Pályázati Központ által készített pályázat sem tartalmilag,
sem formailag nem megfelelő – a cég számára kifizetett megbízási díj
visszafizetésének lehetőségét. Véleménye szerint Kemecsei Antal urat felelőssé kell
tenni a történtekért.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy a KEVITERV PLUSZ Kft. kerüljön
megbízásra az előzetes megvalósíthatósági tanulmányterv, valamint a pályázat
elkészítésére.
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Mészáros László: Elmondta, hogy önkormányzati alapfeladat az ivóvíz
minőségének javítása. Arzénmentesítést 2009-ig meg kell valósítani. Véleménye
szerint az ivóvízminőség javítással kapcsolatosan a pályázatírók sem tudják, hogy
mit akarnak. Közel 90 km-es hálózat, ami javításra szorul. Javasolta a KEVITERV
PLUSZ Kft. megbízását.
Retkes Mária: Pénzügyi Bizottság a pályázathoz szükséges önerőt az általános
tartalék terhére javasolta biztosítani.
Retkes Mária képviselő az ülésről távozott, így a jelenlévő képviselők száma 17
fő
Dr. Egedy Zsolt: Véleménye szerint az elkövetett hibákért nem lehet egyszemélyben
a Kemecsei Antal urat felelőssé tenni, a pályázati csomag elkészítésekor
kapcsolattartó volt. Tudomása szerint nem minden esetben éltek azzal a
lehetőséggel, hogy segítséget kértek volna a kapcsolattartóktól.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy az EU Pályázati Központtal
bontsanak szerződést. A KEVITERV PLUSZ Kft.-t bízzák meg a teljes anyag
elkészítésével, 1.200.000,-Ft+ÁFA összegért.
Habony István: Kérdezte a KEVITERV PLUSZ Kft. képviseletében jelenlévő MikleBaráth Erzsébettől, hogy rendelkeznek-e olyan szakember kapacitással, mely
biztosítja a pályázat határidőre történő elkészülését?
Mikle-Baráth Erzsébet: Habony képviselő úr kérdésére elmondta,
rendelkeznek megfelelő szakember kapacitással, a határidőt tartani tudják.

hogy

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a teljes pályázati anyag elkészítésére
hatalmazzák fel a KEVITERV PLUSZ Kft-t.
Kocsiné Tóth Valéria: Kérdezte, hogy arra vonatkozólag a testületnek kell-e
meghatalmazást adnia, hogy a 20 %-on felüli önerő nem elszámolható és
támogatható költség?
Mikle-Baráth Erzsébet: Víztisztításra támogatható és elszámolható költség a
pályázatban az önkormányzat költséghaszon elemzés alapján ez elszámolható
költség az e fölötti részt mondta, hogy nem lehet elszámolni. 660 millió forintos
beruházási költség kevesebb lesz. Javasolta, hogy az önkormányzat a sajáterőt ezen
a 20 %-on felül állítsa be, mert ez nem elszámolható és nem támogatható költség.
Ezeket a számokat csak akkor lehet pontosan meghatározni, ha az összes adat a
rendelkezésre áll. A megkapott adatokból fog látszani egy műszaki mennyiség,
beruházási költség és ebből mennyit lehet finanszírozni. A végösszeg ismeretében
tuják beállítani a költségeket. Javasolta az egyben történő pályázatkészítést.
Hozzátette, hogy az ÁFA nem támogatott költség ebben az esetben.
Romhányiné dr. Balogh Edit: A május végén megtartott testületi ülésen kell dönteni
az összegről.
Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás?
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Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy a KEVITERV PLUSZ Kft-t
bízzák meg az ivóvízminőség-javító pályázat elkészítésével 2008. június 02-i beadási
határidővel.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy a teljes anyag elkészítése 1,2
millió forint + Áfa az általános tartalék terhére kerül elszámolásra.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy a testület felhatalmazza az
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságot a szerződés-tervezet egyeztetésére a
KEVITERV PLUSZ Kft-vel, majd ezután kerülhet aláírásra.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a módosított
határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
157/2008. (V. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEVITERV PLUSZ Kft.-t
(3527 Miskolc, Katalin u. 1.) bízza meg az ivóvízminőség-javítási pályázathoz
szükséges előzetes megvalósíthatósági tanulmány és a pályázat
elkészítésével.
2. A képviselő-testület a megbízási díjat 1.200.000,-Ft-ot, az általános tartalék
terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét
képező, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság által jóváhagyott szerződés
aláírására.
Határidő: 2008. június 2.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Jegyzői Titkárság
Gazdasági Osztály
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A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Gazdasági Osztály
Jegyzői Titkárság
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy az EU Pályázati Központtól a
400.000,-Ft megtérítését kezdeményezzék.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 1
tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta:
158/2008. (V. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP 1.3.0 Ivóvízminőség-javítási
pályázat elutasításából eredő Önkormányzatot ért kár (400.000,-Ft+Áfa) megtérítését
kezdeményezi az Önkormányzat és az EU Pályázati Központ között létrejött
szerződés 9. pontja alapján.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Jegyzői Titkárság
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Gazdasági Osztály
Jegyzői Titkárság
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy a Víziközmű Intézmény által
kötött szerződés tartalmát vizsgálja meg az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett a javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot
hozta:
159/2008. (V. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Víziközmű
Intézmény és az Inteli Sense Consulting Bt. között a KEOP – 1.3.0 Ivóvízminőségjavítási pályázat benyújtásához kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány
készítésére kötött Megbízási Szerződés Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság általi
felülvizsgálatát.
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Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Jegyzői Titkárság
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Gazdasági Osztály
Jegyzői Titkárság
--3./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 8/2008.(II.28. sz.
költségvetési rendeletének módosítása
Napirendi pont előadója: Retkes Mária Pénzügyi Bizottság Elnöke
Retkes Mária: Felkérte Pillmayer Lénárdné gazdasági ügyintézőt ismertesse az
előterjesztésben foglaltakat.
Pillmayer Lénárdné: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem
kívánta.
Csányi Tibor képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők
száma 16 fő
Habony István: Elmondta, hogy a Vasvári Pál utcára megoldást kellene keresni,
sokan méltatlankodnak az utca állapota miatt.
Romhányiné dr. Balogh Edit: A májusi testületi ülésre lesz előkészítve az anyag,
akkor fogják tárgyalni. Az utca aszfaltozása előtt meg kell oldani a víz elvezetését.
Egy komolyabb, járható utat kell kialakítani.
Dr. Egedy Zsolt: A legutóbbi testületi ülésen napirend előtti felszólalásában
felvetette, hogy azonnali, rendkívüli sürgősséggel rendezni kell a Vasvári Pál utca
helyzetét. Elhangzott, majd EU alapból történő útépítésnél pályázunk, amennyiben
ebben is lesz tartalék pályázati részként bele kell tenni ebbe az útba. Átmeneti
megoldást kellene találni, hogy legalább a kátyúk betemetésre kerüljenek legalább
átmenetileg murvával meg lehet szórni, mivel a vízelvezetést később is meg lehet
oldani.
Csányi Tibor képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők
száma 17 fő
Romhányiné dr. Balogh Edit: Véleménye szerint a május végi testületi ülésre
kerüljön napirendre a téma, addigra el kell készíteni az anyagot.
Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás?

11
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a rendeletmódosítás elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 1
tartózkodás mellett az előterjesztést és a rendelet-tervezetet elfogadta, és a
következő rendeletet hozta:
Abony Város Önkormányzatának
13/2008. (V.09.) sz. rendelete
az Abony Város Önkormányzat 8/2008.(II.28.) számú rendeletének
módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a 8/2008
(II.28.) számú Abony Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletét – az
alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az R. 1. számú melléklete az alábbiakban módosul:
II. A felhalmozási és tőke jellegű kiadások előirányzata: 366 991 e Ft-ra
módosul:
Ebből:
- beruházási kiadások előirányzata:
82 441 e Ft
- felújítási kiadások előirányzata:
279 734 e Ft
- felhalmozási c.pe.átadás előirányzata:
4 816 e Ft.
III. Tartalékok kiadási előirányzata: 108 140 e Ft-ra módosul.
Ebből:
- általános tartalék előirányzata:
26 360 e Ft.
- céltartalék előirányzata:
81 780 e Ft.
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Kelt: Abony, 2008. május 08.
Romhányiné dr. Balogh Edit sk.
polgármester

Dr. Németh Mónika sk.
jegyző

Kihirdetve: 2008. május 09.
Dr. Németh Mónika sk.
jegyző
---
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4./ Napirendi pont tárgya: Hazai pályázati lehetőségek
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh
kiegészíteni nem kívánta.

Edit:

Ismertette

az

előterjesztésben

foglaltakat,

Pető Istvánné: Nagyon jónak tartotta, hogy a rendezési terv elkészítése belekerült
az anyagba, tovább módosítani nem szabad véleménye szerint. A kapott
előterjesztésekből azt látja, hogy nagyon sokat a településfejlesztési osztály készít,
mely nagy leterheltséget jelent. Javasolta, hogy az osztályvezető asszonyt
mentesítsék az ezzel kapcsolatos munka alól és vegyenek fel egy részmunkaidős
főépítészt.
Parti Mihály: Véleménye szerint
megkérdezni, hogy ő hogyan látja?

az illetékes osztályvezető

asszonyt

kell

Varga Sándorné: Jegyzőnőtől kérdezte, hogyan látja a felvetett javaslatot.
Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy szerinte is nagyon leterhelt a
településfejlesztési osztály, korábban már létszámnövelésre is sor került.
Osztályvezető asszony főépítészi szinten végzett munkája jelentős volt. Véleménye
szerint a főépítésznek nap mint nap itt kell lenni a hivatalban. Az előző főépítész is
részmunkaidőben végezte munkáját, heti egy alkalommal, mely nagyon kevés volt.
Javaslata, hogy egy létszámot kapjon a hivatal és a településfejlesztési osztályra
kerülne felvételre, így meg tudnák oldani a tehermentesítést.
Dr. Egedy Zsolt: Nem javasolta főépítész felvételét. Fő problémája Abonynak az,
hogy elfogadásra került egy olyan rendezési terv 2001-ben, mellyel mint nem
szakértő képviselő meg lett vezetve.
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester az ülésről kiment, így a jelenlévő
képviselők száma 16 fő
Javaslata, hogy pályázzanak maximális 5 milliót, ezzel párhuzamosan kezdjék el a
rendezési terv átdolgozását, valamint mindenki akinek elképzelése van adja meg
javaslatát. Főépítész van a hivatalban, az iroda leterheltsége nem kisebb, vagy
nagyobb mint volt az előző időszakban. A munkát véleménye szerint csak így lehet
szervezni.
Pető Istvánné: Az osztályvezető leterheltségére vonatkozóan javasolta a főépítész
felvételét. Új rendezési terv elkészítését javasolta, valamint főépítészi teendők
ellátására vegyenek fel egy főt.
Dr. Egedy Zsolt: A hivatal munkáltatója a jegyző, az ő felelősségi körébe tartozik az
építéshatóság és településfejlesztési osztály működése, hogy milyen szinten és
milyen személyekkel tudja ellátni a feladatokat, ez az ő kompetenciája. Amennyiben
ő nem látja elegendőnek a létszámot, akkor majd fogja kezdeményezni a létszám
kérdést, ez nem testületi hatáskör. Létszám és feladat meghatározásában a
polgármester és a jegyző egyetértése szükséges.
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Pető Istvánné: Tisztában van azzal, hogy a jegyző hatásköre, javaslatként tette meg
a hozzászólását.
Dr. Egedy Zsolt: Javasolta, hogy a településrendezési terv kidolgozása kezdődjön
el, valamint kerüljön kiválasztásra egy szakmai cég.
Dr. Németh Mónika: A határozati javaslatok 2-es pontja tartalmazza, hogy az
előkészületi munkálatok elvégzésére a pályázat benyújtásához szükséges iratok
aláírására felhatalmazzák a polgármestert.
Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és az „A” határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és az „A” határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
160/2008. (V. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
4. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács települési önkormányzati
szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEUT)
című pályázati kiírására, az Apponyi út felújítása címmel. Az Apponyi út
felújítása című projekt összköltsége 3.281.400,-Ft.
A Képviselő-testület 1.640.700.- Ft összegű önerőt Abony Város
Önkormányzatának költségvetési rendelete elkülönített általános tartalék
terhére megnevezésű soron biztosítja.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert
a pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésére.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
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Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a „B” határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és az „B” határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
161/2008. (V. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács települési önkormányzati
szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEÚT)
című pályázati kiírására, Thököly út felújítása címmel. A Thököly út felújítása
című projekt összköltsége 3.268.230.- Ft.
A Képviselő-testület 1.634.115.- Ft összegű önerőt Abony Város
Önkormányzatának költségvetési rendelet általános tartalék terhére
megnevezésű soron biztosítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert
a pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésére.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és az „C” határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és az „C” határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
162/2008. (V. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot nyújt be, a
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács települési önkormányzati
szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEÚT)
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pályázati kiírására, Szabadság út felújítása címmel. A Szabadság út felújítása
című projekt összköltsége 13.339.992.- Ft.
A Képviselő-testület 6.669.996.- Ft összegű önerőt Abony Város
Önkormányzatának költségvetési rendelet általános tartalék terhére
megnevezésű soron biztosítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert
a pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésére.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és az „D” határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és az „D” határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
163/2008. (V. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács területi kiegyenlítést
szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (HÖF TEKI) pályázat
keretében településrendezési terv készítésére.
A pályázat címe Abony város településrendezési terve.
A projekt összköltsége: 11.040.000 Ft, melyhez a Képviselő-testület a
6.040.000 Ft összegű önerőt Abony Város Önkormányzatának költségvetési
rendelete elkülönített immateriális javak, szellemi termékek vásárlása,
településrendezési terv megnevezésű során biztosítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges előkészületi munkálatok elvégzésére.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
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A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és az „E” határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és az „E” határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
164/2008. (V. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács önkormányzati
fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE) pályázat
keretében a Gyöngyszemek Óvodája udvari eszközeinek beszerzésére. A
pályázat címe Tegyünk a Gyöngyszemekért!, melynek összköltsége
6.621.416,-Ft.
2. A Képviselő-testület 1.986.425,-Ft önerőt Abony Város Önkormányzatának
költségvetési rendelete általános tartalék terhére megnevezésű soron
biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges előkészületi munkálatok elvégzésére.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy a pályázatokra a tartalékkeret
terhére biztosítják a fedezet.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett a javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot
hozta:
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165/2008. (V. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hazai pályázatokon való részvételt
terhelő pályázati díjakat a költségvetési rendelet általános tartalékkeret terhére
biztosítja az alábbiak szerint:
TEUT pályázati díja:
Apponyi út esetében:
Thököly út esetében:
Szabadság út esetében:

16.407,-Ft
16.341,-Ft
66.700,-Ft

HÖF TEKI pályázati díja:

50.000,-Ft

HÖF CÉDE pályázati díja:

46.350,-Ft

Határidő: 2008. május 15.
Felelős:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
--5./ Napirendi pont tárgya: Önkormányzati érdekegyeztető fórum létrehozása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem
kívánta.
Kovács László: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a napirendi pontot
megtárgyalta és javasolta a megállapodásba rögzíteni, hogy a működésre vonatkozó
szabályok kialakításában ad-hoc jelleggel kerüljön sor az Érdekegyeztető Fórum
összehívására.
Bánné Hornyik Mária: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a napirendet
megtárgyalta és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság módosító javaslatának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság módosító javaslatát
egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a módosított
határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal 1 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a módosított határozati javaslatot elfogadta, és a
következő határozatot hozta:
166/2008. (V. 08.) 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 foglaltakat, az
alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete létrehozza az Önkormányzati
Érdekegyeztető Fórumot.
2. Abony Város Önkormányzatát az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum
tagjaként az alábbi személyek képviselik:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Varga Sándorné, az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság tagja
Retkes Mária, a Pénzügyi Bizottság elnöke
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Pedagógusok
Szakszervezetét, delegáljon 3 képviselőt az Önkormányzati Érdekegyeztető
Fórumba.
4. Az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum ülésein közreműködik, és a
feladatellátást segíti Abony Város Polgármesteri Hivatalának két köztisztviselője.
5. Képviselő-testület javasolja, hogy a működésre vonatkozó szabályok
kialakításában Ad-Hoc jelleggel kerüljön sor az Érdekegyeztető Fórum
összehívására.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1-5. pontban foglalt
feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Pedagógusok Szakszervezete Városi Bizottsága
Jegyzői Titkárság
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
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A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
3. Dr. Németh Mónika jegyző
4. Pedagógusok Szakszervezete Városi Bizottságának titkára
5. Jegyzői Titkárság
6. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
--Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester az ülésre visszajött, így a jelenlévő
képviselők száma 17 fő
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, így az ülést Romhányiné dr. Balogh
Edit polgármester bezárta.
K.m.f.

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Németh Mónika
jegyző

Szabó András Istvánné
Varga Sándorné
jegyzőkönyvi hitelesítők

