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J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 26-i üléséről.
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Bánné Hornyik Mária, Csányi
Tibor, Dr. Egedy Zsolt, Földi Áron, Habony István, Kocsiné Tóth Valéria, Krupincza Tibor,
Murvainé Kovács Rita, Parti Mihály, Pető Istvánné, Retkes Mária, Szabó András Istvánné,
Varga Sándorné Képviselő-testület tagjai 14 fő.
Napirend tárgyalása közben érkezett: Gulykáné Gál Erzsébet és Mészáros László
képviselő.
Távolmaradását jelezte: Paczáriné Barna Rozália és Kovács László képviselő.
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: dr. Németh Mónika jegyző, Pádár Éva
közoktatási referens, Kovács Teodóra humán közszolgáltatások és munkaügyi
osztályvezető, Hamar Sándorné gazdasági osztályvezető, Győri Lászlóné hatósági és
építésügyi osztályvezető-helyettes, Dusa Zsuzsanna településfejlesztési osztályvezető,
Bóta Lászlóné Okmányiroda vezetője, Szekeres Marianna Katalin és Darányi Erika
jegyzőkönyvvezetők.
Meghívottként jelen volt: Szendrődi Tamás osztályigazgató Raiffeisen Bank Zrt.,
Simonné Ritter Gyöngyvér Raiffesen Bank Zrt. képviseletében, Szabóné Stigler Beáta
közbeszerzési tanácsadó, KÁR-MENTOR Bt., Dr. Vörös Mária pályázó, Bakosné Kocsi
Judit Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója, Dévainé
Kazinczy Sára Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója, Madácsyné Somodi
Mária Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Ceglédi Kirendeltségének
vezetője, Kollár Péter ügyvezető igazgató ABOKOM Nonprofit Kft.
Jelen volt továbbá: Kavecsánszkiné Pál Erika, Herédi János, Dobozi Edgár Kinizsi Pál
Gimnázium és Szakközépiskola tantestülete részéről.
Állampolgári megjelenés: 3 fő
--Romhányiné Dr. Balogh Edit: köszöntötte a képviselő-testületi ülésén megjelenteket.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Földi Áron és Habony
István képviselők a jegyzőkönyv hitelesítők.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyv hitelesítők
személyének elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag egyetértett Földi Áron és Habony István jegyzőkönyv hitelesítők
személyével.
Ismertette a napirendi pontokat.
Levételre javasolta:
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-

-

Pályázatfigyelő és pályázatíró cég kiválasztása,
Polgármesteri Hivatalban behatolási és beléptető rendszer kiépítése, vagy az
ABOKOM Nonprofit Kft-től 2 fő éjjeliőr átvétele,
Közoktatási megállapodás a Területi Integrált Szakképző Központtal,
Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének az utcanévről, a
házszámtábláról, valamint a házszámozás szabályairól szóló 28/2003. (XII. 17.)
számú rendeletének módosítása,
Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének a közterületek eltérő
használatáról szóló 27/2003. (XII. 17.) számú rendeletének módosítása

című napirendi pontokat.
Elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatalban a behatolási és beléptető rendszer kiépítése
kapcsán újabb árajánlatokat kérnek be, a pályázatfigyelő és pályázatíró cég
kiválasztásával kapcsolatban a megbízási szerződésben módosításokra van szükség,
folyamatban vannak a tárgyalások.
Az Ügyrendi Bizottság nem volt határozatképes, ezért a rendeleteket nem tudta
véleményezni, így augusztus hónapban kerülnének a testület elé módosításra.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a „Pályázatfigyelő és
pályázatíró cég kiválasztása” című napirendet leveszik az ülés napirendjéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag az elhangzott napirend levételével egyetértett, és a következő
határozatot hozta:
218/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a
„Pályázatfigyelő és pályázatíró cég kiválasztása” című napirendi pontot
a képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi.
Határidő: azonnal, 2008. június 26.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
--Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a „Polgármesteri Hivatalban
behatolási és beléptető rendszer kiépítése, vagy az ABOKOM Nonprofit Kft-től 2 fő éjjeliőr
átvétele” című napirendet leveszik az ülés napirendjéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag az elhangzott napirend levételével egyetértett, és a következő
határozatot hozta:
219/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében
eljárva a „Polgármesteri Hivatalban behatolási és beléptető rendszer
kiépítése, vagy az ABOKOM Nonprofit Kft-től 2 fő éjjeliőr átvétele”
című napirendi pontot a képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi.
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Határidő: azonnal, 2008. június 26.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
--Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők
száma 15 fő.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a „Közoktatási megállapodás a
Területi Integrált Szakképző Központtal” című napirendet leveszik az ülés napirendjéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az elhangzott napirend levételével egyetértett, és a következő határozatot hozta:
220/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a
„Közoktatási megállapodás a Területi Integrált Szakképző Központtal”
című napirendi pontot a képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi.
Határidő: azonnal, 2008. június 26.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
--Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy az „Abony Város Önkormányzat
képviselő-testületének az utcanévről, a házszámtábláról, valamint a házszámozás
szabályairól szóló 28/2003. (XII. 17.) számú rendeletének módosítása” című napirendet
leveszik az ülés napirendjéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag az elhangzott napirend levételével egyetértett, és a következő
határozatot hozta:
221/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében
eljárva a „Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének az
utcanévről, a házszámtábláról, valamint a házszámozás szabályairól
szóló 28/2003. (XII. 17.) számú rendeletének módosítása” című
napirendi pontot a képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi.
Határidő: azonnal, 2008. június 26.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
--Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy az „Abony Város Önkormányzat
képviselő-testületének a közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. (XII. 17.) számú
rendelet módosítása” című napirendet leveszik az ülés napirendjéről.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag az elhangzott napirend levételével egyetértett, és a következő
határozatot hozta:
222/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében
eljárva a „Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének a
közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. (XII. 17.) számú
rendelet módosítása” című napirendi pontot a képviselő-testületi ülés
napirendjéről leveszi.
Határidő: azonnal, 2008. június 26.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
--Felvételre javasolta:
-

-

Vezetői megbízás a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézményben – Nyílt ülés 3. napirendi pontjaként. Bakosné Kocsi Judit igazgató az
ülést megelőzően nyilatkozott, hogy a nyílt üléshez hozzájárul.
A nyári gyermekétkeztetés biztosítása – Nyílt ülés utolsó napirendi pontjaként.

Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a „Vezetői megbízás a Bihari
János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben” című napirendet a nyílt ülés
3. napirendi pontjaként az ülés napirendjére tűzik.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag az elhangzott napirend felvételével egyetértett, és a következő
határozatot hozta:
223/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében
eljárva, figyelembe véve Abony Város Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendelet 16. § (7)
bekezdésében foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „Vezetői
megbízás a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézményben” című napirendi pontot a képviselő-testületi ülésen a nyílt
ülés 3. napirendi pontjaként napirendre tűzi.
Határidő: azonnal, 2008. június 26.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
--Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy „A nyári gyermekétkeztetés
biztosítása” című napirendet a nyílt ülés utolsó napirendi pontjaként napirendre tűzik.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag az elhangzott napirend felvételével egyetértett, és a következő
határozatot hozta:
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224/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében
eljárva, figyelembe véve Abony Város Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendelet 16. § (7)
bekezdésében foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „A nyári
gyermekétkeztetés biztosítása” című napirendi pontot a képviselőtestületi ülésen a nyílt ülés 22. napirendi pontjaként napirendre tűzi.
Határidő: azonnal, 2008. június 26.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
--Kérdezte, hogy a napirendi pontok kapcsán van-e más javaslat, észrevétel?
Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy azért tartózkodott a Közoktatási megállapodás a Területi
Integrált Szakképző Központtal című napirend levétele kapcsán a szavazásnál, mert ő
kezdeményezte a napirend megtárgyalását több alkalommal, de ha nem készült
előterjesztés, azt tudomásul veszi. Szeptember 1-jéig meg kell oldani a csatlakozást, mert
a szakképzési hozzájárulást nem tudja majd fogadni a középiskola. A szakképzési
támogatások lehívása kapcsán különböző vállalkozásokkal vannak szerződései az
iskolának, és nem szeretné, ha ebből probléma származna, mert a középiskola már erre
az évre is kötött szerződést. Véleménye szerint a következő rendkívüli testületi ülésen
dönteni kellene a kérdésben.
A meghívóban szereplő 17-18. napirendi pont levételét javasolta. Elmondta, hogy a
Somogyi Iskola vezetőségében személyi változások történtek, amelyek érinthetik a
tantárgyfelosztást. Ezt a két napirendi pontot a pedagógusok jelenlétében javasolta
tárgyalni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a TISZK konzorciumi megállapodás
módosítása szükséges, ill. nem tudnak közvetlenül a ceglédi TISZK-hez bekapcsolódni.
Tóth János igazgató úr vállalta, hogy egyeztet a konzorciumi tagokkal. A tagoknak
szakképzési hozzájárulást fizetnek, melyből 15 % bevonásra kerül a TISZK
működtetésére, a fennmaradó összeget pedig átutalják a tagoknak. A csatlakozáshoz a
tagok hozzájárulása szükséges. Július 30-ig a középiskola lehívhatja a hozzájárulást.
Augusztusra tudják előkészíteni az anyagot. Elmondta, hogy a többi TISZK esetében is ez
a helyzet, az új tag felvételéhez szükséges valamennyi tag hozzájárulása.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Andrási István, a Somogyi Imre Általános Iskola
igazgatója lemondott az igazgatói megbízásáról, a lemondó nyilatkozatot a képviselők
megkapták. Kiosztásra került továbbá Bánné Hornyik Mária igazgatóhelyettes lemondó
nyilatkozata is. A Somogyi Iskola helyzetével egy rendkívüli testületi ülésen kellene
foglalkozni, beszélni kell továbbá a Montágh Imre Általános Iskola integrációjáról is.
Tárgyalni kell a minisztériummal, mert felmerült a lehetősége annak, hogy önálló
intézményként működhet tovább a Montágh Iskola. A KEOP ivóvízminőség pályázat
kapcsán a közbeszerzési eljárás lefolytatása tekintetében rendkívüli testületi ülést kell
összehívni.
Véleménye szerint nincs akadálya annak, hogy a pedagógus álláshelyek, és az indítható
osztályok számának meghatározását a következő, rendkívüli ülésen tárgyalják meg.
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Módosító javaslatként hangzott el a napirendi pontokkal kapcsolatban, hogy a meghívóban
szereplő 17-18. napirendi pont kerüljön levételre.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a „Pedagógus álláshelyek
számának meghatározása az oktatási intézményekben” című napirendet leveszik az ülés
napirendjéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás
mellett az elhangzott napirend levételével egyetértett, és a következő határozatot hozta:
225/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében
eljárva a „Pedagógus álláshelyek számának meghatározása az
oktatási intézményekben” című napirendi pontot a képviselő-testületi
ülés napirendjéről leveszi.
Határidő: azonnal, 2008. június 26.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
--Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a „Tájékoztató a tanköteles
gyerekek iskolai beiratkozásáról, az indítható osztályok számának meghatározása” című
napirendet leveszik az ülés napirendjéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás
mellett az elhangzott napirend levételével egyetértett, és a következő határozatot hozta:
226/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében
eljárva a „Tájékoztató a tanköteles gyermekek iskolai beiratkozásáról,
az indítható osztályok számának meghatározása” című napirendi
pontot a képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi.
Határidő: azonnal, 2008. június 26.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
--Elmondta, hogy zárt ülésen kell tárgyalni az „Abony Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának aljegyzői állására benyújtott pályázatok elbírálása” című napirendi pontot,
tekintettel arra, hogy az 5 pályázóból 1 pályázó érkezett meg a testületi ülésre. Dr. Varga
Tamás pályázó részére a meghívót nem sikerült kézbesíteni. A Kinizsi Pál Gimnázium és
Szakközépiskola igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása kapcsán Dévainé
Kazinczy Sára pályázó az ülést megelőzően nyilatkozott, hogy a nyílt üléshez hozzájárul.
Zárt ülésen javasolta megtárgyalni továbbá „A kötvénykibocsátásból eredő bevétel
befektetése” című napirendi pontot, tekintettel arra, hogy a szerződés tartalma üzleti
titoknak minősül.
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Elmondta, hogy a meghívóban szereplő zárt ülés napirendi pontjai a törvény értelmében
kerülnek zárt ülésen megtárgyalásra.
Zárt ülésen kell tárgyalni továbbá a „KEOP 1.3.0 ivóvízminőség javítását célzó pályázat
projektmenedzsmenti feladatainak ellátására közbeszerzési eljárás lefolytatása” című
napirendi pontot.
„Az Abony, Lovassy u. 3. sz. alatti 2253/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése” című napirend
kapcsán a Képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzat 8. §. (3) a) pontja
értelmében zárt ülést rendelhet el, vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat
elbírálásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
Kérdezte, hogy a zárt ülés napirendi pontjaival kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?
Dr. Egedy Zsolt: a zárt üléssel kapcsolatban elmondta, hogy a közbeszerzési eljárás
lefolytatását mindig zárt ülésen szokták tárgyalni. Az Önkormányzat saját vagyonával
szabadon rendelkezik a Képviselő-testület, és ha úgy dönt, akkor zárt ülést tart. Kérdezte,
hogy a kötvénykibocsátásból eredő tőke befektetése hol érinti a szerződés tartalmát? A
pénzeszközök is az Önkormányzat vagyonát képezik. Meddig tart a közvagyont érintő
tájékoztatási kötelezettség?
Kocsiné Tóth Valéria képviselő az ülésről távozott, így a jelenlévő képviselők száma
14 fő.
Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy az Ötv. értelmében a Képviselő-testület zárt ülést
rendelhet el, ha a vagyonával való rendelkezés nyilvános tárgyalása üzleti érdeket
sértene. A Lovassy u. 3. sz. alatti ingatlan értékesítése kapcsán az értékbecslés
kiosztásra került. A kötvénykibocsátásról szóló előterjesztés tartalmaz két olyan
bekezdést, amely a bankkal kötött megállapodás 6. pontja értelmében üzleti titoknak
minősül. A befektetés maga nem képezi zárt ülés tárgyát, de az előterjesztés tartalmaz
olyan információkat, amelyek utalnak a bankkal kötött megállapodásra. A jegyzőkönyv
mellékletét fogja képezni az előterjesztés, és ha nyílt ülésen tárgyalják, a jegyzőkönyvbe
bárki betekintést nyerhet.
Retkes Mária: elmondta, hogy nem ért egyet a kötvénnyel kapcsolatos napirend zárt
ülésen való tárgyalásával. Véleménye szerint a bank képviselője nyilatkozzon róla, hogy
miért kell zárt ülésen tárgyalni a napirendet.
Romhányiné dr. Balogh Edit: véleménye szerint a kötvénnyel kapcsolatban ami
bizalmasan kezelendő, az kerüljön elkülönítésre. A bankkal kötött megállapodásban
titoktartási kötelezettséget írtak elő.
Kérdezte Szendrődi Tamást a Raiffeisen Bank képviselőjét, hogy lehet-e nyílt ülésen
tárgyalni a kötvénykibocsátásból eredő bevétel befektetését?
Dr. Németh Mónika: tájékoztatta a bank képviselőjét, hogy az előterjesztés utal a bankkal
kötött kiegészítő megállapodásra.
Szendrődi Tamás: véleménye szerint az előterjesztés nem sért üzleti titkot.
Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy a szerződés tartalmaz pontokat, amelyekre vonatkozóan
titoktartási kötelezettsége van az Önkormányzatnak. Kérdezte, hogy a tőke és a hozadék
befektetése kapcsán a bank által adott ajánlat tartalma a titoktartási kötelezettség mellett
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képez-e üzleti titkot vagy sem? Ha nem képez, akkor nincs titoktartási kötelezettség.
Véleménye szerint a zárt ülésen hozott határozatokat ki kell hirdetni.
Szendrődi Tamás: véleménye szerint tartsanak zárt ülést, de legyen nyilvános a
határozat kihirdetése.
Retkes Mária: kérte, hogy a Bank írja le, hogy mire vonatkozik az üzleti titok. A szerződés
tartalma nem képezi a nyílt ülés tárgyát, de az előterjesztés igen.
Habony István: véleménye szerint a szerződés zárt ülés anyaga, a további anyagok a
napirend kapcsán nyilvánosak.
Szendrődi Tamás: a szerződés nem nyilvános. Javasolta zárt ülés megtartását. A
végeredmény nyilvános lesz, mint ahogyan a befektetés is lehet nyilvános.
Romhányiné dr. Balogh Edit: véleménye szerint ha az előterjesztés 2-3. bekezdése
törlésre kerül, akkor lehet nyílt ülésen tárgyalni a napirendet.
Dr. Egedy Zsolt: véleménye szerint a közvagyont érinti az előterjesztés 2-3. bekezdése,
azonban nem tartozik a nyilvánosságra. Úgy gondolja, hogy a befektetés módját zárt
ülésen tárgyalják, de nyilvánosan legyen kihirdetve az eredmény. A Bank nyilatkozzon
arról, hogy mit tekint titoktartási kötelezettségnek és folytasson tárgyalást a jegyzővel.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy az eddigiekben is kihirdetésre került a nyílt
ülésen a zárt ülésen született döntés, ami a nyilvánosságra tartozott.
Kérdezte, hogy van-e még egyéb kérdés, észrevétel?
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a „A kötvénykibocsátásból
eredő bevétel befektetése” című napirend zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 4 nem szavazattal, 3 tartózkodás
mellett az elhangzott napirend zárt ülésen történő tárgyalásával nem értett egyet, és a
következő határozatot hozta:
227/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében
eljárva, figyelembe véve Abony Város Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendelet 8. § (3)
bekezdésének a) pontjában foglaltakat, az „A kötvénykibocsátásból
eredő bevétel befektetése” című napirendi pontot nyílt ülésen tárgyalja.
Határidő: azonnal, 2008. június 26.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
--Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a „Abony, Lovassy u. 3. sz.
alatti 2253/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése” című napirend zárt ülésen kerüljön
megtárgyalásra.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 5 nem szavazattal, 2 tartózkodás
mellett az elhangzott napirend zárt ülésen történő tárgyalásával nem értett egyet, és a
következő határozatot hozta:
228/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében
eljárva, figyelembe véve Abony Város Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendelet 8. § (3)
bekezdésének a) pontjában foglaltakat, az „Abony, Lovassy u. 3. sz.
alatti 2253/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése” című napirendi pontot nyílt
ülésen tárgyalja.
Határidő: azonnal, 2008. június 26.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
--Kérte a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a kialakult napirendi pontok elfogadásával,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag a kialakult napirendi pontokat elfogadta.
--Napirend:

Előadó:

Zárt ülés:
1. KEOP 1.3.0 ivóvízminőség javítását célzó pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátására közbeszerzési eljárás lefolytatása

Krupincza Tibor
Közb. AD-HOC Biz. Eln.

2. Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának aljegyzői állására benyújtott pályázatok
elbírálása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

Nyílt ülés:
1. A kötvénykibocsátásból eredő bevétel befektetése

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

2. Abony, Lovassy u. 3. sz. alatti 2253/2 hrsz-ú
ingatlan értékesítése

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

3. Vezetői megbízás a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben

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

4. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

5. Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása

Bánné Hornyik Mária
Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln.
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6. Abony, Csillag Zsigmond 2. sz. alatti Művelődési
Ház bérleti szerződésének felülvizsgálata és módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

7. Tájékoztató a foglalkoztatási helyzetről és az
átképzési lehetőségekről

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

8. Abony város közterületeinek fásítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

9. A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött
megállapodás módosítása

Kovács László
Ügyrendi és Közbiz. Biz. Eln.

10. A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának
módosítása

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

11. A Báthory utca 2. sz. alatti ingatlan átalakítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

12. A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola
statikai véleménye

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

13. Abony, Rózsás dűlő 0365 hrsz-ú ingatlan birtokvédelme

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

14. Az Abony, 3311 hrsz-ú ingatlan birtokvédelme

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

15. 2008-2009. közötti időszakra akcióterv előkészületeinek – belvízelvezető rendszer, Strandfejlesztés
- meghatározása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

16. Pályázat belterületi utak fejlesztésére

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

17. A közoktatási intézmények tájékoztatója a tanév/
nevelési év zárásáról

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

18. Beszámoló a Gyulai és Somogyi Általános Iskolában folyó integrációs oktatásról

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

19. Az „ÁROP-3.A.1 a polgármesteri hivatok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban”
című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

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

Kovács László
Ügyrendi és Közbiz. Biz. Eln.

21. Abony Város Önkormányzat 8/2008. (II. 28.) sz.
költségvetési rendeletének módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

22. A nyári gyermekétkeztetés biztosítása

Retkes Mária
Pénzügyi Biz. Eln.

--Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e napirend előtti kérdés, észrevétel?
Napirend előtti kérdés, észrevétel nem hangzott el.
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A „KEOP 1.3.0 ivóvízminőség javítását célzó pályázat projektmenedzsmenti feladatainak
ellátására közbeszerzési eljárás lefolytatása” című napirend megtárgyalására zárt ülést
rendelt el.
A zárt ülés után a Képviselő-testület nyílt ülésen folytatta munkáját!
A nyílt ülés folytatásakor Dr. Egedy Zsolt, Krupincza Tibor és Mészáros László
képviselők nincsenek az ülésteremben, így a jelenlévő képviselők száma 11 fő.
--1./ Napirendi pont tárgya: A kötvénykibocsátásból eredő bevétel befektetése
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Retkes Mária: ismertette az előterjesztésben és a Pénzügyi Bizottság határozatában
foglaltakat. A kötvénykibocsátásból származó bevétel lekötését az alábbiak szerint
javasolja jóváhagyni:
Havonkénti lekötésre 140 080 800 Ft-ot, mely a nyertes pályázatok megvalósításához
szükséges bekerülési összegekkel kerül csökkentésre. 3 hónapos lekötésre 1 000 000
000 Ft. 12 hónapos lekötésre 500 000 000 Ft. Több éves lekötésre 400 000 000 Ft.
A Pénzügyi Bizottság javasolja ajánlatok kérését a fenti összegek minél kedvezőbb
befektetésére vonatkozóan.
Mészáros László képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők
száma 12 fő.
Szendrődi Tamás: elmondta, hogy három típusú ajánlatot szoktak adni
önkormányzatoknak. A forint lekötésű banki betét, az állampapír, a hozam és tőke
garantált lekötési forma. A lekötésről a lejárati idő után a bank ajánlatának függvényében
kell dönteni. A bank mindig a legjobbat próbálja ajánlani. A hosszú lejáratú banki
betéteknél kamatcsökkenés fog bekövetkezni. Véleménye szerint állampapírba érdemes
befektetni a hosszabb lejáratú lekötéseket. A bank a lejárati idő függvényében teszi meg
javaslatát a lekötéshez.
Dr. Egedy Zsolt képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők
száma 13 fő.
Simonné Ritter Gyöngyvér: az állampapírok kapcsán elmondta, hogy amikor az első
ajánlat elhangzott az Önkormányzat részéről, akkor az állampapír hozama nagyon magas
volt, a 9,7-9,8-as hozamok is elérhetőek voltak 10 éves futamidőre is. Véleménye szerint a
Magyar Nemzeti Bank most júniusban nem fog emelni az állampapír hozamán, amely
jelenleg alacsonyabb mint korábban. Elmondta, hogy célszerű megnézni az állampapír
hozamait, mert nyereségként is jelentkezhet. Elmondta, hogy egy 9,2-es hozamnál 400
millió Ft befektetése esetén 52 millió Ft is jelentkezhet nyereségként. Kockázat akkor van,
ha a felfelé mozdulnak el a hozamok, és akkor veszíthet az Önkormányzat. Célszerű olyan
pénzeket betenni az adott ajánlatba, amelyek valószínűleg nem hoznak akkora
nyereséget. A Bank figyeli a papírok hozamait, és ha reális nyereséggel ki tud szállni az
Önkormányzat, akkor a szolgáltatások között figyelmezteti az Önkormányzatot.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a Raiffeisen Bank a tegnapi napon
megküldte az ajánlatát a lekötésre vonatkozóan. A könyvvizsgáló javasolta a
felhasználható pénzösszeg 2010/D MÁK megnevezésű állampapírba fektetését, azaz
2.040.080.800 Ft összeget. A könyvvizsgáló véleménye szerint a tőke és a hozam is
garantált az állampapír esetén.
Szendrődi Tamás: véleménye szerint a bankbetét kapcsán az adott banknál van a
kockázat. Elmondta, hogy kormányrendelet írja elő a bevétel befektetését, amely banki
betét és állampapír formájában lehetséges. Elmondta, hogy ezek a befektetések
kockázatmentesek, nincs nagy különbség a kettő között. Az állampapír kevésbé
kockázatos. Javasolta, hogy ne pontosan a lekötéshez határozzanak meg formát. A Bank
mindig a legjobb ajánlatot fogja adni. Véleménye szerint az állampapír és a lekötött betét
között kell jól befektetni. A legfontosabb, hogy a Képviselő-testület egy alap befektetési
politikát fogadjon el, és az Önkormányzat részéről fel kell hatalmazni valakit, hogy az adott
lekötésről döntsön.
Krupincza Tibor képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők
száma 14 fő.
Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy a könyvvizsgáló javasolta a teljes összeg lekötését,
amely bármikor feltölthető. Az előterjesztés teljesen másról szól. Kérdezte Szendrődi urat,
hogy a Bank részéről ismerik-e az előterjesztés tartalmát, hogy mely időszakban, milyen
összegű és mely likvid pénzeszközre van szüksége az Önkormányzatnak? Ehhez kellene
ajánlatot tennie a Banknak. Kérdezte a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy pontosak-e a
számok az előterjesztésben? A szöveges részben található összegeket összeadva más
összeg jön ki, mint amit a határozati javaslat tartalmaz.
Habony István képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma
13 fő.
Szendrődi Tamás: elmondta, hogy jelen helyzetben a banki betét formájában való
lekötést javasolja. Tartózkodik az egész összeg lekötésétől. Véleménye szerint a
Képviselő-testület most nem tud pontos, összegszerű döntést hozni a lekötésről.
Javasolta, hogy a mai napon csak arról döntsenek, hogy milyen formában kívánják lekötni
a bevételt, csak állampapírban vagy banki betét formájában.
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismerve a pályázati lehetőségeket, és a likviditási
gondokat, az egy éven túl felhasználandó bevételt állampapírba javasolta lekötni, tehát a
900.000 millió Ft-ot. A 140 080 800 Ft-ot egy havi lekötésre, a többi bevételt pedig három
havi lekötésre javasolta.
Bánné Hornyik Mária képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők
száma 12 fő.
Simonné Ritter Gyöngyvér: véleménye szerint ez így elfogadható. Elmondta továbbá,
hogy ha a teljes összeget le kívánják kötni, akkor ne egy papírba kössék le, hanem
csoportosítsák az összegeket, mert azzal a kockázatot minimalizálják.
Szendrődi Tamás: elmondta, hogy az összegekhez a maximum szót hozzá kell tenni.
Elmondta, hogy mindig az aktuális lekötéshez kell meghatározni a lekötés formáját és az
összegeket maximálni kell. A döntési pozícióban nagyon sokat számítanak a napok.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a kötvényszabályzatban a befektetések
felett felhatalmazást kapott. Abban kellene dönteni, hogy mekkora összeg legyen rövid ill.
hosszú lejáraton lekötve.
Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy nincs konkrét javaslat a lekötésre vonatkozóan. A
szerződés tartalmát alapul véve, az előterjesztésben lévő átfutó kifizetéseket figyelembe
véve a treasury szolgáltatást igénybe véve a Képviselő-testület bízza meg a Bank
képviselőit, hogy készítsenek ajánlatot. A kötvényszabályzat értelmében a Polgármester
hagyja jóvá a lekötést.
Szendrődi Tamás: elmondta, hogy mindig a Bank írásos ajánlata alapján lehet dönteni.
Dönteni kell róla, hogy milyen formában kívánják lekötni a bevételt.
Habony István képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők száma
13 fő.
Retkes Mária: javasolta felhatalmazni polgármester asszonyt a lekötésről való döntésre.
Szendrődi Tamás: elmondta, hogy a lekötés napján fognak ajánlatot adni.
Bánné Hornyik Mária képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők
száma 14 fő.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés,
észrevétel?
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Ismertette az elhangzott módosító javaslatokat.
A Képviselő-testület a kötvénykibocsátásból eredő bevételt a futamidő alatt kizárólag
állampapír és banki betét formájában kívánja lekötni.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag az elhangzott módosító javaslatot elfogadta.
A lekötésről a Raiffesein Bank által nyújtott TREASURY szolgáltatás igénybevételével a
147/2008. (IV. 24.) sz. képviselő-testületi határozattal jóváhagyott szabályzat értelmében a
Polgármester jogosult dönteni.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag az elhangzott módosító javaslatot elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról a
módosító javaslatokkal együtt.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag a határozati javaslatot az elhangzott módosító javaslatokkal együtt
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
232/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület a kötvénykibocsátásból eredő bevételt a futamidő alatt
kizárólag állampapír és banki betét formájában kívánja lekötni.
A lekötésről a Raiffesein Bank által nyújtott TREASURY szolgáltatás
igénybevételével a 147/2008. (IV. 24.) sz. képviselő-testületi határozattal
jóváhagyott szabályzat értelmében a Polgármester jogosult dönteni.
Határidő: 2008. július 14.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Határozatról értesül:
1. Abony Város Polgármestere
2. Abony Város Jegyzője
3. Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya, helyben
4. Raiffeisen Bank
5. Irattár
--Romhányiné dr. Balogh Edit: szünetet rendelt el.
Szünet!
A szünet után a Képviselő-testület folytatta munkáját!
Az ülés folytatásakor Gulykáné Gál Erzsébet, Krupincza Tibor és Retkes Mária
képviselők nincsenek az ülésteremben, így a jelenlévő képviselők száma 12 fő.
--2./ Napirendi pont tárgya:

Abony, Lovassy u. 3. sz. alatti 2253/2 hrsz-ú ingatlan
értékesítése

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kérte, hogy az
értékbecslő által megállapított ár ne kerüljön nyilvánosságra. Az ingatlant
forgalomképessé kell nyilvánítani, a pályázati kiírást pedig meg kell jelentetni. Dusa
Zsuzsanna településfejlesztési osztályvezetőnek adta meg a szót.
Dusa Zsuzsanna: kiegészítésként elmondta, hogy a pályázati kiírás 2. oldalán Az
eredményhirdetés helye: Abony Város Polgármesteri Hivatal Tárgyalója I. emelet 25.
szoba. Abony, Kossuth tér 1. Időpontja: 2008. szeptember 01. 10.00 óra. A pályázót
terhelő kötelezettségek közül a 2 példányt kérte törölni, 1 példányban kell benyújtani a
pályázatot.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés,
észrevétel?
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat és a határozat mellékletét képező pályázati kiírás elfogadásáról az
elhangzott módosításokkal együtt.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag a határozati javaslatot és határozat mellékletét képező pályázati
kiírást a módosításokkal együtt elfogadta, és a következő határozatot hozta:
233/2008. (VI. 26.) 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, figyelembe véve a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvényben és Abony Város Önkormányzatának Abony Város vagyonáról
és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.)
számú rendeletben foglaltakat, az alábbi határozatot hozza.
1. Abony Város Képviselő-testülete az Abony, Lovassy u. 3. sz. alatti, 2253/2
hrsz-ú
önkormányzati ingatlant a korlátozottan forgalomképes
vagyontárgyak köréből átsorolja a forgalomképes vagyontárgyak körébe.
2. Abony Város Képviselő-testülete pályázati eljárás keretében elidegenítésre
kijelöli az önkormányzat tulajdonában lévő Abony, Lovassy u. 3. sz. alatti,
2253/2 hrsz-ú (2.849 m2 nagyságú) kivett lakóház, udvar művelési ágú
ingatlant.
3. Abony Város Képviselő-testülete egyetért a határozat mellékletét képező
pályázati felhívás, kiírás és az adásvételi szerződés tervezet tartalmával.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázati felhívás közzétételére, a
pályázati kiírás rendelkezésre bocsátására. Az adásvételi szerződést a
Képviselő-testület az ajánlatok ismeretében véglegesíti.
Határidő: 2008. augusztus15.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Településfejlesztési Osztály
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Határozat 1. sz. melléklete
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Abony Város Önkormányzata (2740. Abony, Kossuth tér 1.) egyfordulós, nyílt pályázati
eljárás keretében elidegenítésre meghirdeti az Abony, Lovassy u. 3. sz. (2253/2 hrsz.)
alatti kivett lakóház, udvar művelési ágú ingatlant.
A földterület nagysága: 2.849 m2
A pályázati kiírás átvehető:
időben (ingyenesen )

2008. július 04-től - 2008. július 28-ig ügyfélfogadási

A pályázati ajánlat benyújtásának időpontja: 2008. augusztus 05-én 10 óra
A pályázati kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának helye:
Abony Város Polgármesteri Hivatal
Településfejlesztési Osztály
Abony, Kossuth tér 1. I. emelet 29. sz. szoba
Ajánlatok elbírálása: Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a pályázat benyújtását követő 2008. évi augusztus havi ülése.
A Képviselő-testület fenntartja azon jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is a pályázatot
eredménytelennek minősítse.
Eredménytelenség megállapítása esetén a Képviselő-testület jogosult ismételten pályázat
kiírására.
A pályázat módjára, valamint a pályázatra vonatkozó egyéb információkat a pályázati
kiírás tartalmazza.
Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.
Bővebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy az 53/360-832 telefonszámon
kapható.
Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
PÁLYÁZATI

KIÍRÁS

INGATLANRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Az ingatlan adatai: Abony, Lovassy u. 3. sz. 2253/2 hrsz.
Alapterület összesen: 2.849 m2
Művelési ág: beépítetlen terület
Az ingatlan használaton kívüli.
Az ingatlan közmű ellátottsága: az ingatlan csatorna, villamos bekötéssel rendelkezik,
azonban egyéb közművel nem ellátott, azokra való rácsatlakozás lehetősége biztosított.
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BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK:
Az ingatlan a város északi részén az Abonyi L. és Kasza utakról megközelíthető Lovassy
utcában helyezkedik el.
A telek Abony Város Helyi Építési Szabályzata szerint Lf-2 jelű lakóövezetbe sorolt. A
település lakóövezeteiben olyan kereskedelmi, gazdasági, mezőgazdasági tevékenység
folytatható, amelynek környezeti paraméterei a telekhatáron nem haladják meg a
lakóterületi környezeti határékeket.
-

Övezeti besorolása: Lf-2.
A kialakítható legkisebb telekterület: 700 m2
Legnagyobb beépíthetőség: 25%
Zöldfelület legkisebb mértéke: 50%
Építménymagasság: maximum 5,0 m
Beépítési mód: oldalhatáron álló.

Vagyonnyilvántartás szerinti besorolás: korlátozottan forgalomképes.
Az ingatlan hasznosítási céljai az alábbiak lehetnek:
- lakóépület,
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
- szálláshely szolgáltató épület,
- helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- kézműipari építmény,
- sportépítmény.
PÁLYÁZATRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
Hivatalos nyelve: Magyar
A pályázat típusa: egyfordulós
Elbírálás szempontjai:
Nyertes: az önkormányzat szempontjából a legelőnyösebb árajánlatok közül a
legmagasabb árajánlatot adó, valamint az, aki az ingatlanon álló épület hasznosítására,
megóvására tesz javaslatot.
Rövidebb fizetési idő vállalása azonos ajánlatok esetén előnyt jelent.
Az ajánlatok felbontásának
Helye: Abony Város Polgármesteri Hivatal Tárgyalója I. emelet 25. szoba
Abony, Kossuth tér 1.
Időpontja: 2008. augusztus 05. 10.30 óra
Módja: nyilvános
Az eredményhirdetés
Helye: Abony Város Polgármesteri Hivatal Tárgyalója I. emelet 25. szoba
Abony, Kossuth tér 1.
Időpontja: 2008. szeptember 01. 10.00 óra
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Az elbírálás eredményéről a pályázók a Képviselő-testületi döntést követően írásbeli
értesítést kapnak.
Elbírálásra jogosult: Abony Város Képviselő-testülete
A PÁLYÁZÓT TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEK:
Az ajánlattevők ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, minden oldalon eredeti
aláírással, 1 példányban nyújthatják be az ajánlatok beadására nyitva álló határidőben és
helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel személyesen vagy meghatalmazottjuk útján.
Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű
magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát.
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag
kötelező nyilatkozatát:
- ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen célra kívánja hasznosítani az
ingatlant
- a vételár nettó összegére vonatkozóan. Alternatív ajánlat nem tehető.
Ajánlatot tenni csak 800.000,-Ft összegű pályázati biztosíték megfizetése mellet lehet. A
pályázati biztosítékot a tulajdonos az ERSTE Bank Hungary Nyrt.-nál vezetett,
11993609-06147486-10000104 számú költségvetési elszámolási számlája javára kell
megfizetni.
A pályázathoz eredetiben csatolni kell:
a pályázati biztosíték befizetésének igazolását – a pályázati kiírásban, felhívásban –
meghatározott egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, mellékleteket.
A pályázó köteles:
- aláírási címpéldányt, cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem régebbi igazolását,
egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány meglétét, magánszemély esetén
személyazonosságának igazolására vonatkozó iratokat csatolni.
- a kiírás mellékletében szereplő szerződés-tervezet elfogadására vonatkozóan
nyilatkozni,
- az ingatlan hasznosítására vonatkozóan a megvalósítandó célt közölni.
Hiánypótlás:
- A pályázat hiányosságának észlelése esetén a pályázó felszólítást kap 3 munkanapos
határidő tűzésével a hiányosságok pótlására.
- Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat, vagy azoknak nem a
hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a megjelölt határidőben, a
pályázatot érvénytelennek kell tekinteni.
- A hiánypótlás nem vonatkozhat az elbírálás szempontjaira, azaz
1. terület hasznosításának céljára,
2. vételár-ajánlatra.
Az ajánlattevő ajánlatához az ajánlat benyújtásától a nyertessel való szerződéskötésig,
illetve az eljárás eredménytelenné nyilvánításáig kötve van.
A pályázati eljárás Abony Város Önkormányzata Vagyongazdálkodási Pályázati
szabályzata előírásai alapján történik, az ajánlat benyújtásával az ajánlattevő a Szabályzat
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rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szabályzat megtekinthető az
ajánlat benyújtásának helyén.
A pályázati felhívásban, kiírásban közölt feltételek nem teljesítése, vagy nem megfelelő
teljesítése, valamint az ajánlattevőnek a pályázat tisztaságához fűződő, vagy a többi
pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekménye a pályázat érvénytelenségét vonja maga
után.
A KIÍRÁS MELLÉKLETEI:
Kivonat Abony városrendezési szabályzatából, valamint adásvételi szerződéstervezet,
melyet a Képviselő-testület a pályázatok elbírálásakor az ajánlat ismeretében a hatályos
jogszabályok alapján véglegesíti.
Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testület
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
Mely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (Abony, Kossuth tér 1.,
törzsszám: 390703-0-00) képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester mint eladó
(továbbiakban: eladó), másrészről ………………………………… mint vevő (továbbiakban:
vevő) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
1./ Eladó eladja, a vevő pedig megtekintett állapotban, ….. tulajdoni részarányban
megvásárolja az eladó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező abonyi 2253/2 hrsz.-alatt
felvett, természetben Abony, Lovassy utca 3. szám alatt található, 2.849 m2 területű kivett
lakóház, udvar művelési ágú ingatlanát.
2./ A szerződő felek az ingatlan vételárat ……….,- Ft+ ÁFA, összesen ………………
összegben állapítják meg.
3./ Vevő a vétel lehetőségét pályázati eljárás keretében nyerte el.
Vevő a vételárat az alábbiak szerint fizeti meg:
Vevő a pályázaton való jogosultság feltételéül előírt 800.000,- Ft, azaz Nyolcszázezer
forint összegű pályázati biztosítékot befizette eladó részére, mely összeget felek a
vételárba beszámítanak. A vételár fennmaradó összege ……….…………………..,- Ft,
azaz ……………………………………….. forint, mely összeget vevő jelen szerződés
aláírásától számított 30 napon belül egy összegben köteles megfizetni az eladó ERSTE
Bank Hungary Nyrt. pénzintézetnél vezetett 11993609-06147486-10000104 számú
költségvetési elszámolási számlája javára.
Amennyiben vevő a vételárhátralék megfizetésével késedelembe esik, köteles az eladó
részére a Ptk. szerinti késedelmi kamatot megfizetni.
Amennyiben vevő a hátralékos vételár megfizetésével késedelembe esik, eladó jogosult a
jelen szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni, az ajánlati biztosíték összegének
visszatartásával.
A vételár az eladó számláján történt jóváírással tekinthető megfizetettnek.
4./ Eladó a teljes vételár összegének megfizetésével feltétlen beleegyezését adja ahhoz,
hogy az 1. pontban megjelölt ingatlan tulajdonjoga, vétel jogcímén a vevő javára az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. A földhivatali eljárás kezdeményezéséről a
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jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül az eladó köteles gondoskodni. Az ingatlan
nyilvántartás során esetlegesen felmerülő díj megfizetését vevő vállalja és tudomásul
veszi, hogy csak ennek és a vételár rendezése után járul hozzá az eladó a tulajdonjog
bejegyzéséhez.
5./Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlant a teljes vételár megfizetését követő
15 napon belül vevő birtokába adja. A felek a birtokbaadásról jegyzőkönyvet vesznek fel.
Vevő a birtokbaadás napjától viseli az adásvétel tárgyát képező ingatlan terheit és szedi
hasznait.
6./ Eladó kijelenti, hogy az 1./ pontban megjelölt ingatlan igény-, per- és tehermentes.
7./ Vevő a tárgyi ingatlan beépítési előírását a pályázati eljárás előtt kézhez kapta, az
abban foglaltakat elfogadja és ezen ismeretek birtokában írja alá jelen adásvételi
szerződést.
8./ A vevő vállalja, hogy …………………………….. célra kívánja hasznosítani az ingatlant.
A felek az 1. pontban körülírt ingatlanra jelen szerződés aláírásától számított 5 évig
visszavásárlási jogot kötnek ki az eladó, Abony Város Önkormányzata javára.
Vevő jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a visszavásárlási jog az ingatlannyilvántartásban bejegyzésre kerüljön.
9./ Eladó kijelenti, hogy a jelen adásvételi szerződés aláírására Abony Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. ………………. napján tartott ülésén hozott
…......./2008. számú határozata alapján került sor.
10./ Szerződő felek kijelentik, hogy szerzési és szerződéskötési képességük nem esik
korlátozás alá.
11./ Szerződő felek meghatalmazzák dr. Tóta Ügyvédi Irodát (képviseli: ifj. dr. Tóta Áron
ügyvéd), hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos eljárásokban őket képviselje.
Mely okiratot felek elolvasás és tartalmának megértése után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.
Abony, 2008. …………….

.........................................................
eladó
Abony Város Önkormányzata
képv: Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

.........................................................
vevő
………………….
képv.:: ………………
………………………

Ellenjegyzem:
Abony, 2008. ………………
---
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3./ Napirendi pont tárgya:

Vezetői megbízás a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben

Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kulturális Biz. Eln.
Bánné Hornyik Mária: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az Oktatási Bizottság
megtárgyalta a napirendet, és javasolta Bakosné Kocsi Judit megbízását a határozati
javaslatban foglaltak szerint.
Retkes Mária képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők száma
13 fő.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés,
hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot, és a következő határozatot hozta:
234/2008. (VI. 26.) 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. A Képviselő-testület határozott időre, 2008. június 29-től Tóth László
állásából történt felmentése idejére, de maximum 2008. augusztus 31.
napjáig a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
vezetői feladatainak ellátásával megbízza Bakosné Kocsi Juditot.
Bakosné Kocsi Judit megbízott vezető illetménye a jelenlegi besorolás
szerinti bére, vezetői pótléka a pótlékalap 200 %-a, 40 000 Ft.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban foglalt
feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére, valamint a
megbízáshoz kapcsolódó iratok aláírására.
Határidő: A megbízás elkészítése: 2008. június 29.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A határozatról értesül:
1. Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
3. Dr. Németh Mónika jegyző
4. Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
5. Gazdasági Osztály
6. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
---
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4./ Napirendi pont tárgya:

Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot, és a következő határozatot hozta:
235/2008. (VI. 26.) 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:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az alábbi
határozatokat:
 57/2007. (II. 15.) A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézményt, valamint a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt érintő költségvetési rendelettel
kapcsolatos javaslat
 289/2007. (VIII. 30.) Pályázat az önkormányzatok, illetőleg önkormányzati
feladatellátást biztosító egyes közszolgáltatások akadály-mentesítésére
 372/2007. (X. 25.) Magyar Telecom Nyrt. által bérelt Abony, Vasút út 15. sz.
alatti 4892 hrsz-ú önkormányzati ingatlan bérleti szerződésének módosítása
 90/2008. (II. 28.) ABOKOM Nonprofit Kft.-vel kötendő szerződések
jóváhagyása
 143/2008. (IV. 24.) A 2007. évi közbeszerzési eljárások statisztikai
összegzése
 144/2008.
(IV.
24.)
Megbízás
Abony
Város
Önkormányzata
tevékenységéhez kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátására
 151/2008. (IV. 24.) Abony, Szelei út mellett létesítendő járda kivitelezőjének
kiválasztása
 156/2008. (V. 08.) Szándéknyilatkozat Szolnok Megyei Jogú Város „TIOP
1.2.1 – Agóra, multifunkcionális közösségi központok és területi
közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása”
pályázati programjához
 191/2008. (V.29.) ABOKOM Kht 2007. évi mérlegbeszámolója
 201/2008. (V. 29.) Abony, Csiky és Vasvári utcák csapadékvíz elvezetésének
vízjogi létesítési engedélyeztetéséhez tervező kiválasztása
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélkül
hatályban tartja az alábbi határozatokat:
 380/2007. (X. 25.) Tájékoztató a Csatorna II. ütem hátralékaival kapcsolatos
intézkedésekről
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 83/2008. (II. 19.) Az Abony, Csillag Zsigmond utca 2. sz. alatti Művelődési
Ház funkciójának a Báthory utca 2. sz. alatti épületbe történő átköltöztetése
 132/2008. (IV. 24.) Az Abonyi Lajos Falumúzeumi Kiállítóhely
üzemeltetésének és működtetésének átvételéről szóló megállapodás
elfogadása
 166/2008. (V. 08.) Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum létrehozása
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását rendeli
el az alábbi határozatok végrehajtására:
 4/2008. (I. 10.) Red-Rex Q Kft. tulajdonát képező piaci felépítmény sorsáról
döntés
Határidő: 2008. december 31.
 6/2008.
(I.
10.)
Járóbeteg-szakellátás
többletkapacitás
előzetes
befogadására kérelem benyújtása
Határidő: 2008. december 31.
 28/2008. (I. 31.) Polgárőrség autóvásárlás támogatás iránti kérelme
Határidő: 2008. augusztus 31.
 45/2008. (I. 31.) Pályázati kiírás a sportegyesületek és civil szervezetek
2008. évi önkormányzati támogatására
Határidő: 2008. december 31.
 54/2008. (I. 31.) Red-Rex Q Kft. tulajdonát képező piaci felépítmény sorsáról
döntés
Határidő: 2008. december 31.
 89/2008. (II. 28.) ABOKOM Nonprofit Kft. üzleti terve
1. és 2. pont tekintetében
Határidő: 2008. december 31.
3. pont tekintetében
Határidő: 2008. augusztus 31.
 122/2008. (III. 27.) A 2006-2007. évi beruházásoknál a garanciális eljárások
tapasztalatai, az esetleges hibák kijavításának és érvényesítésének
összegzése, további feladatok meghatározása
Határidő: 2008. szeptember 30.
A határozatról értesülnek:
Polgármesteri Hivatal illetékes Osztályai
--Krupincza Tibor képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők
száma 14 fő.
--5./ Napirendi pont tárgya:

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola igazgatói
állására beérkezett pályázatok elbírálása

Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kulturális Biz. Eln.
Bánné Hornyik Mária: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az Oktatási Bizottság
jelen volt a tantestületi értekezleten, ahol Dévainé Kazinczy Sára 100 %-os támogatást
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kapott. A szülők és gyerekek is egyaránt pozitív véleménnyel vannak a pályázó
személyéről. Vezetői tevékenységet már korábban is látott el a Somogyi Iskolában, a
kollégákkal nagyon jól együtt tud dolgozni. Az Oktatási Bizottság 100 %-osan támogatta a
pályázó kinevezését. Pályázó személye, és szakmai munkája megfelelő.
Elmondta, hogy a tantestületi értekezleten problémaként merült fel, hogy a középiskola
épületének statikai állapota nem megfelelő.
Javasolta a középiskola statikai véleményéről szóló napirend következő napirendként
történő megtárgyalását.
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő
képviselők száma 15 fő.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy napirend kapcsán van-e kérdés,
észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat.
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:
236/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényben és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.)
Kormányrendeletben foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kinizsi Pál Gimnázium
és Szakközépiskola igazgatói feladatának ellátásával 5 évre – 2008.
augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig Dévainé Kazinczy Sárát
bízza meg.
Dévainé Kazinczy Sára igazgató besorolás szerinti illetménye 216 200 Ft,
vezetői pótléka a pótlékalap 230 %-a, 46 000 Ft.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban foglalt
feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. augusztus 1.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Gazdasági Osztály
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
3. Dr. Németh Mónika jegyző
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4.
5.
6.
7.

Dévainé Kazinczy Sára, Abony, Széchenyi u. 13.
Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola
Gazdasági Osztály
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
---

Dévainé Kazinczy Sára: megköszönte a Képviselő-testület bizalmát. A tantestülettel
együtt azon lesznek, hogy minél jobban, hatékonyabban tudjanak együtt dolgozni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: a Képviselő-testület nevében gratulált Dévainé Kazinczy
Sárának a kinevezéshez.
Javasolta, hogy „A Báthory utca 2. sz. alatti ingatlan átalakítása” és a „A Kinizsi Pál
Gimnázium és Szakközépiskola statikai véleménye” című napirendek kerüljenek a
következő két napirendi pontként megtárgyalásra.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontok sorrendjének
megváltoztatásáról.
Megállapította, hogy Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatásával egyetértett.
--6./ Napirendi pont tárgya:

A Báthory utca 2. sz. alatti ingatlan átalakítása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy jelenleg 6 tanteremben 9 osztályt kellene
tanítani, mert a csoportbontások miatt is további tantermekre van szükség. A napokban
várható, hogy döntenek a középiskola bővítésére beadott pályázatról, de ezt a tanévet
még érdemben nem fogja érinteni. A 2008/2009-es tanévet csak úgy tudja megkezdeni a
középiskola, ha helyet biztosítanak a tanulóknak. A Báthory utca 2. szám alatti ingatlanban
a kínai áruház helyén tudnak kialakítani kettő tanteremnek megfelelő nagyságú helyiséget.
Nem lesz átminősítve tanteremmé, és oktatási intézménnyé az ingatlan, de a fűtéssel,
világítással, szociális blokkal megfelelő körülményeket tudnak biztosítani a középiskolás
tanulók számára is. Az előterjesztés ezt tartalmazza, valamint a legszükségesebb
munkálatok elvégzését.
Mészáros László: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendet, és a
legszükségesebb munkálatok elvégzését hagyta jóvá, amely bruttó 2.875.834 Ft összeg.
A költségvetésből a színpad elhelyezése, és kialakítása maradt le, amely egyenlőre nem
szükséges a középiskolai tantermekhez. A költségvetésbe ez a Művelődési Ház
igényeként merült fel, amely kikerült a Gazdasági Bizottság javaslatából.
Retkes Mária: kiegészítésként elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a megbízási díj
fedezetéül az egyházi ingatlan kártalanításának kamatát javasolta.
Bánné Hornyik Mária: az Oktatási Bizottság a Gazdasági Bizottsággal egyöntetűen
javasolja a legszükségesebb munkálatok elvégzését, egyenlőre a színpad nélkül, a
gimnáziumi oktatás beindításához szükséges feladatok elvégzését.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: az Oktatási Bizottság határozatában szerepel az is, hogy
szükségesnek tartják további két árajánlat bekérését is.
Dr. Németh Mónika: felhívta a Képviselő-testület figyelmét, hogy ebben az évben már
tárgyalt a Képviselő-testület egy előterjesztést, ami a művelési ág megváltoztatására
irányult, azonban ezt a Képviselő-testület leszavazta mind a művészeti, mind az oktatási
ágra vonatkozóan. Komoly jogszabályi feltételeket ír elő az előterjesztés, és kitér arra,
hogy ennek mennyire felel meg a jelenlegi változtatás, és milyen tervezésre lenne
szükség, amit a Képviselő-testület már korábban elutasított.
Bánné Hornyik Mária: kiegészítésként elmondta még, hogy az Oktatási Bizottság az
értékpapír kamata terhére javasolja a fedezetet biztosítani.
Habony István: gratulált Dévainé Kazinczy Sárának a kinevezéséhez. Véleménye szerint
a nem jó állapotú épületet ellensúlyozza a színvonalas oktatás ami a középiskolában
folyik. A környező települések részéről felvetődik a Zeneiskola tagintézményeinek
finanszírozása az elkövetkezendőkben. Megfelelő tárgyi feltételeket kell biztosítani a
középiskolában is. Jelenleg az óvodák a legkorszerűbbek. Véleménye szerint a nem
kötelező feladatok közül a gimnáziumi oktatást fel kell vállalni közép-és hosszú távon,
ezért áldozni kell rá, még ha a sikeres pályázatok mellett is, aminek ugyancsak van
önereje.
Romhányiné dr. Balogh Edit: módosító javaslatként hangzott el, hogy csak a
legszükségesebb munkálatokat végeztessék el, és kérjenek még be további két
árajánlatot. Fedezetként az értékpapír kamata szolgál.
Csányi Tibor: elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 igen és 1 nem szavazattal, nem
javasolta újabb árajánlatok bekérését, hanem az ABOKOM Nonprofit Kft. megbízását
javasolták a munkálatok elvégzésével.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy költségbecslést tartalmaz az előterjesztés,
de szerződést nem. Rendkívüli testületi ülésre vissza kell hozni a szerződést.
Véleménye szerint fel lehet kérni a Hivatalt, hogy készítse el a szerződést aláírásra.
Ismertette az elhangzott módosító javaslatokat.
A Képviselő-testület az ABOKOM Nonprofit Kft-t bízza meg 2.875.834 Ft bruttó megbízási
díjért, melyet a 2008. évi költségvetés értékpapír kamata terhére biztosítja.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag az elhangzott módosító javaslatot elfogadta.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt a megbízási szerződés elkészítésére,
melynek aláírására felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat
elfogadásáról.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag az elhangzott módosító javaslatot elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat, és az elhangzott módosító javaslatok elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag a határozati javaslatot és az elhangzott módosító javaslatokat
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
237/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi
határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület az Abony, Báthory utca 2. sz. alatti ingatlan „áruház”
művelési ágát nem kívánja megváltoztatni.
2. A Képviselő-testület az alábbi, legszükségesebb munkák – két nagy
helyiség között faajtó gyártása és elhelyezése; üvegportál elé korlát
gyártása, elhelyezése; helyiségek fal javítása és festése; elektromos
vezetékek átvizsgálása, szükség esetén cseréje; kompakt fénycsövek
elhelyezése előre készített tartószerkezetre; vizes helyiség kialakítása;
gázüzemű konvektorok átvizsgálása, szükség esetén cseréje – elvégzése
után az épületet a Művelődési Ház és Könyvtár használatba adja.
3. A 2. pontban leírt munkák elvégzésével az ABOKOM Nonprofit Kft-t bízza
meg 2.875.834 Ft bruttó megbízási díjért, melyet a 2008. évi költségvetés
értékpapír kamata terhére biztosítja.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt a megbízási szerződés
elkészítésére, melynek aláírására felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh
Edit polgármestert.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Jegyzői Titkárság
Településfejlesztési Osztály
Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola
Művelődési Ház és Könyvtár
--8./ Napirendi pont tárgya:

A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola statikai
véleménye

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
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Romhányiné dr. Balogh Edit: előadónak felkérte Dusa Zsuzsanna településfejlesztési
osztályvezetőt.
Dusa Zsuzsanna: ismertette a statikai véleményben foglaltakat. Elmondta, hogy a
Keviterv Aqva Kft. készítette el a statikai szakvéleményt. Szükséges a tetőhéjazat teljes
cseréje, és a zsibongó feletti födém elhajlását meg kell szüntetni, valamint a földszinti
födémszakaszt megtámasztó áthidaló is javításra szorul, tehát a tartószerkezet részbeni
cserére szorul. A költségbecslés minimális munkálatokra terjed ki, amely 20 %
tartalékkerettel lett számítva. Elmondta, hogy ha megkezdik a bontást, akkor lehetnek még
további munkálatok is, valamint építési tervdokumentációt kell készíteni.
Dr. Egedy Zsolt: javasolta, hogy figyeljék a pályázatokat, hogy esetlegesen ilyen esetekre
írnak-e ki pályázatot. Javasolta a határozati javaslatban ezt a pontot feltüntetni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: korábban felmerült, hogy a vis maior keretből lehet-e
felhasználni. Utána érdeklődött, és nem lehet, mert bármilyen természeti káresemény
bekövetkezhet, amit 5 napon belül kell jelezni a Katasztrófavédelem felé, amit
ledokumentálnak, és csak azután lehet igényelni a keretből.
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel?
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Ismertette az elhangzott kiegészítő javaslatot.
A Képviselő-testület a pályázatok figyelemmel kísérésére felkéri a Polgármesteri Hivatalt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott kiegészítő javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag az elhangzott kiegészítő javaslatot elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat, és az elhangzott kiegészítő javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag a határozati javaslatot és az elhangzott kiegészítő javaslatot
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
238/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi
határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület szükségesnek tartja a Kinizsi Pál Gimnázium és
Szakközépiskola épületének – a Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft. által
50/2008 munkaszámon készített Statikai szakvéleményben rögzített – statikai
megerősítését, illetve tetőhéjazat cseréjét az azzal együtt járó, rögzített
munkákkal.
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2. A Képviselő-testület az építési tervdokumentáció elkészítése érdekében az
előkészítő munkákra, és a pályázatok figyelemmel kísérésére felkéri a
Polgármesteri Hivatalt.
3. Az 1. pontban leírt munkákra bruttó 33.120.000.- Ft összeget a 2009. évi
költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: 2. pont tekintetében 2008. október 31.
3. pont tekintetében 2009. december 31.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Jegyzői Titkárság
Településfejlesztési Osztály
Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola
--Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a következő - „Abony, Csillag Zsigmond 2.
sz. alatti Művelődési Ház bérleti szerződésének felülvizsgálata és módosítása” című –
napirend az Ügyrendi Bizottság által még nem került véleményezésre. Kérdezte, hogy
tárgyalja-e most a testület, vagy az Ügyrendi Bizottság véleménye után? A szünetben lesz
Ügyrendi Bizottság.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy az „Abony, Csillag Zsigmond 2.
sz. alatti Művelődési Ház bérleti szerződésének felülvizsgálata és módosítása” című
napirendet az Ügyrendi Bizottság véleményezése után tárgyalják meg.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag egyetértett a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatásával.
--8./ Napirendi pont tárgya:

Tájékoztató a foglalkoztatási helyzetről és az
átképzési lehetőségekről

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: köszöntötte Madácsyné Somodi Máriát a Középmagyarországi Regionális Munkaügyi Központ Ceglédi Kirendeltségének vezetőjét.
Előadónak felkérte Habony Istvánt, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét.
Habony István: elmondta, hogy a Bizottság hosszasan tárgyalta a részletes, mindenre
kiterjedő előterjesztést. Elmondta, hogy Abonyban a munkanélküliség jelen van. A
munkanélküliség viszonylagos szám, amely a foglalkoztatás szerkezetéből adódik. A
multinacionális cégek határozott idejű szerződéseket kötnek idénymunkára, ezért a téli
hónapokban a mutató magasabb, a nyári hónapokban alacsonyabb. A megélhetési
költségeket a téli hónapokban a magyar állam fizeti. Elmondta, hogy a munkanélküliek
között az iskolai végzettséget figyelembe véve minden réteget meg lehet találni a
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városban. A csak 8. osztályt elvégzettek aránya jelentős a városban, és ehhez hasonló
nagyságrendet képviselnek a szakmunkások.
Felhívta a figyelmet, hogy olyan pályázati pénzek is bennragadnak a Munkaügyi
Központban, amelyből lehetne az elkövetkezendőkben a foglalkoztatáspolitika javítása
érdekében előrelépni, pályázni.
A 3. oldalon van egy táblázat, amelynek a fejrovatait kérte ismertetni, valamint a KRESZ
fogalmát. Ebben a táblázatban találhatóak azok a statisztikai adatok, amelyekkel a
Munkaügyi Központ dolgozik. Az alkalmi munkavállalói könyvvel való munkavállalás egyre
jobban elterjedt az elmúlt időszakban, de nem egészen a törvényi kereteknek megfelelően
működik, amely mögött azonban rengeteg hivatali munka húzódik.
A Szociális Bizottság elismeri a munkát, amelyet a Munkaügyi Központ Ceglédi
Kirendeltsége végez. Fontos feladata a Munkaügyi Központnak a képzés is, amely az
együttműködésen alapul. Évente közel 5000 ember ügyét kezelik Cegléden, és évente
2900 olyan munkáltató van, aki bejelenti igényét, hogy munkavállalót kíván foglalkoztatni.
Ennek az összehozása sem mindennapi feladat. Ma még választhat a munkavállaló, hogy
mit fogad el, és hogyan hajlandó együttműködni a Munkaügyi Központtal. Nagyon
hasznosnak ítélte meg a keddi bizottsági ülést, és kezdeményezte, hogy ezt a témát
tartsák napirenden, sűrűbben tárgyalják. A Munkaügyi Központ vezetőjének volt egy
kérése, amelyet a Bizottság támogatott. Szeptember tájékán valamennyi munkáltatót meg
kellene hívni egy közös együttgondolkodásra a Munkaügyi Központ lehetőségeiről, a
munkába állítás feltételrendszeréről.
Retkes Mária: a 7. oldalon szerepel, hogy a munkaügyi szervezet nem rendelkezik
adatokkal a tényleges munkanélküliek számát illetően. Kérdezte, hogy erről semmiféle
felmérés nem készül? A napi tapasztalok alapján úgy tűnik, hogy több a munkanélküli,
mint aki regisztrálva van. Körülbelül hány %-al több az olyan munkanélküli, aki nem
regisztrálja magát, tehát a tényleges munkanélküliség milyen arányú?
A 11. oldalon a 2.4 pont kiegészítését kérte, hogy vannak-e most ilyen lehetőségek, és
melyek azok amelyekre lehet pályázni?
A rendszeres szociális segély kapcsán szerepel az előterjesztésben, hogy feltétel, hogy
támogatott vállalja, hogy részt vesz a beilleszkedést segítő programban. Kérdezte, hogy
ez hogyan működik? Nem ez a tapasztalata. A szociális segélyen élők összetételét
tekintve mi az amire ők kötelezve vannak azért, hogy a segélyt kapják?
Dr. Egedy Zsolt: kérdezte, hogy mikor lesz arra lehetőség hogy heti rendszerességgel
egy nap, vagy egy délután helyben a hivatal kihelyezett ügyfélfogadást tartson? Kérdezte,
hogy milyen rendszerességgel kéri a kirendeltségektől az irányító szerv a
véleménynyilvánítást, és megoldási készség mutatkozik-e az irányító szerv részéről? Civil
kezdeményezések próbálják az irányítókat rávenni, hogy változások következzenek be a
segélyezési rendszerben. Véleménye szerint az a javaslat nagyon jó, hogy a
munkaadókkal történjék egy konzultáció. Javasolta, hogy számítástechnikailag
amennyiben lehetséges az összefoglalókat telepítsék az Abony városi honlapra. Ha a
tájékoztatók megtörténnek, a kapcsolat élénkebb lehet.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a legnagyobb abonyi munkáltató
Fegyvernekről biztosítja az alkalmazottakat, és Abonyban az alacsony képzettségű nők
vannak munka nélkül legnagyobb számban. Véleménye szerint olcsóbb lenne helybélit
foglalkoztatni. A Start kártyával kapcsolatban elmondta, hogy a közhasznú-közcélú
munkásoknak az Önkormányzat próbál munkát adni, de nem szabadna beleszámítani a
munkaviszonyba. Az igazolást a Munkaügyi Központ állítja ki, és a tartósan munkanélküli
státuszba a közhasznú-közcélú munka nem számítana bele, mert nem számít igazi, tartós
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munkaviszonynak, és megszakítja a tartósan munkanélküli állapotot, ami alapján a
munkaadó kedvezményekre lenne jogosult.
Parti Mihály: a tartósan ellátott munkanélküliek, és a szociális ellátásban résztvevők,
fekete munka mögé bújt foglalkoztatásról szólt. Több önkormányzat követte már a monoki
példát. Abonyban sok olyan szociális ellátott van, aki a rendszeres szociális segélyt
felveszi, és mellette vállalkozásnál dolgozik, mellyel plusz jövedelemre tesz szert, ami után
járadékot nem fizet. Véleménye szerint megfontolandó, hogy amennyiben nem hajlandó
közmunkát vállalni a segélyen lévő, úgy naponta kétszer jelenjen meg.
Dr. Egedy Zsolt: a csökkent munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatban néhány
információra lenne szüksége. Javasolta, hogy az Abonyban élő csökkent
munkaképességűekről - a személyiségi jogok és a jogszabályok betartása mellett az ő
nyilatkozatuk, felhatalmazásuk alapján – készüljön egy nyilvántartás, hogy ha egy
foglalkoztató megkeresi az Önkormányzatot, akkor lehessen delegálni személyeket.
Madácsyné Somodi Mária: megköszönte, hogy a Képviselő-testületnek, hogy
előterjesztette a foglalkoztatási helyzetet, és az együttműködést, ami az önkormányzati
törvényben is rögzítésre került, mint feladat. Véleménye szerint az Önkormányzat és a
kirendeltség között stabil kapcsolat alakult ki.
Pető Istvánné és Földi Áron képviselők az ülésteremből kimentek, így a jelenlévő
képviselők száma 13 fő.
Elmondta, hogy a Szociális Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a multinacionális cégek
idénymunkára alkalmazzák az embereket. Ehhez hozzátartozik, hogy már sok cég
rákényszerült arra, hogy határozott idejű szerződést kössön, és idénymunka jelleggel
foglalkoztassa az embereket. Elmondta, hogy ezt a jogszabály megengedi. Elmondta,
hogy nagyon sokszor kikérik a felügyeleti szervek a kirendeltség véleményét a jogszabály
módosítás kapcsán, tapasztalatgyűjtés folyik. Nagyon sokszor úgy látják, hogy joghézag
van, amit természetesen jeleznek.
Elmondta, hogy a kirendeltségen kiemelt feladatok vannak, melyek közül az egyik a
rehabilitáció. A munkaügyi szervezetek nagyon sok szociális feladatot is ellátnak.
Elmondta, hogy beszervezték a célszervezeteket, amelyeket támogattak, azonban a
kapott állami támogatással visszaéltek, ezért a megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatása kapcsán más költségvetési forma áll rendelkezésre. A kirendeltség
állapítja meg az állami támogatását azoknak a megváltozott munkaképességűeknek is,
akik foglalkozatásban állnak. Elmondta, hogy akik megváltozott munkaképességűeket
foglalkoztatnak azoknak lehetőségük van nagyon kedvező támogatáshoz jutni.
Bánné Hornyik Mária képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők
száma 12 fő.
2008. január 1-jétől került a Kirendeltség hatásköre alá egy másik jelentős szociális jellegű
feladatellátás, a rehabilitációs járadék. A leszázalékolás rendszere 2008. februárjától
megváltozott, nemcsak orvosi vizsgálatokat végeznek, hanem szociális munkások, és
foglalkoztatási szakemberek nem csak azt állapítják meg, hogy milyen mértékű a
munkavállaló munkaképesség csökkenése, hanem hogy milyen mértékű a
munkaképessége, ami óriási különbség. Ebből kiderül, hogy az illető rehabilitálható-e vagy
sem. Ha rehabilitálható, akkor rehabilitációs járadékban részesülhet, előírhatják számára
az orvosi rehabilitáció mellett a foglalkoztatási rehabilitációt is. A rehabilitációs járadék
folyósítását a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság végzi, a foglalkoztatási rehabilitációt a
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kirendeltség. Amennyiben a rehabilitációs járadékot kapó személy nem működik együtt a
kirendeltséggel, abban az esetben a rehabilitációs járadékot nem kaphatja. A járadék
időtartama maximum 3 év, meghosszabbítani nem lehet. A megváltozott munkaképességű
személlyel együttműködve 3 év alatt kell olyan helyzetbe hozni orvosi rehabilitációval
együtt, hogy az egészségi állapotának megfelelő esetleges új képesítést megkapja. Képes
legyen önállóan elhelyezkedni, amennyiben ez nem megy, a Kirendeltségnek kell
elhelyeznie. Olyan együttműködési megállapodást kell készíteni, amelyre 6 hónap áll
rendelkezésre, aminek a végén ott kell lennie, hogy a 3 év elteltével melyik munkáltatónál
kerül elhelyezésre. Elmondta, hogy Cegléd és Vác környékén van a legtöbb megváltozott
munkaképességű ember, amely érinti Abony térségét is. Elmondta, hogy ez jelentős
szociális feladat amit a Munkaügyi Szervezet saját feladataként ellát. Elmondta, hogy a
megváltozott munkaképességűekkel teljesen máshogy kell foglalkozni, komplex
foglalkozási módot igényel a velük való törődés, és az együttműködési megállapodásban
foglaltak teljesítése. Elmondta, hogy már nem csak a kirendeltség dolgozói, hanem külső
szakemberek is ellátják ezeket a feladatokat, például pszichológiai tanácsadást. Elmondta,
hogy elsősorban az európai uniós forrásokat használják fel.
A TÁMOP 1.1.1.2. magában foglalja az összes hátrányos helyzetű munkanélkülivel való
komplex foglalkoztatást. Ebbe a csoportba tartoznak az alacsony végzettségűek, 15,3 %uknak még a 8 általános iskolai végzettségük sincs meg, amely felkiáltójel a testület
számára is, ezért valamit közösen tenni kell. A másik felkiáltójel a 8 általánost végzettek
és a gimnáziumot végzettekhez, mert ők szintén szakképzetlenek, tehát ezek a
végzettségek csak segédmunkára jogosítanak, mert ma a kereslet nem e felé irányul,
hanem a szakmunkások felé. Az abonyi regisztrált munkanélküliek közül 62,3 % nem
rendelkezik semmiféle szakképesítéssel, és tovább nehezíti a helyzetet, hogy a
szakképesítéssel rendelkezők közül 35-40 % olyan szakképesítéssel rendelkezik ami ma
már a piacon eladhatatlan, tehát hosszú távon az élethelyzetének a megoldásához nem
ad segítséget. Véleménye szerint Abonyban a képzésnek kifejezetten nagy jelentősége
van, amit szintén közösen kell megoldani a helyi Családsegítő Központtal, szociális
szakemberekkel együtt. Hiába áll rendelkezésre lehetőség, pénz az átképzésre, kell a
tudatformálás is, amihez a kirendeltség már kevés, ezért helyi segítség szükséges. El kell
érni, hogy akarják az emberek a képzést, és lehetőleg olyan képzést akarjanak, ami
megélhetést biztosít a munkaerőpiacon, tehát a valós munkaerő-piaci igényt elégítsék ki,
és ekkor remélhető az, hogy a munkanélküliek száma csökkenni fog. Elmondta, hogy nem
tudja pontosan megmondani, hogy mennyi a munkanélküliek száma, mert a regisztrált
munkanélkülieket tartják nyilván, akik megjelentek a kirendeltségen különböző okok miatt.
Ezeket a számokat folyamatosan figyelemmel kísérik, havi rendszerességgel statisztikai
adatokat készítenek, azonban az inaktívak számát nem tudják, és nem is feladatuk a
felkutatásuk. Abony vonatkozásában ezt az adatot nem sikerült lehívni. Népszámláláskor
készülnek ilyen adatok. A Központi Statisztikai Hivatal nagyon sok adatot nem település
szerint, hanem kistérség szerint bont szét. A Ceglédi Kistérségben (15 településen) az
aktív foglalkoztattak aránya 51,7 %, tehát 100 emberből 51,7 ember dolgozik, a többit
eltartja az 51,7 ember. Következtetni lehet, hogy Abonyban is hasonló az arány.
Tavaly kezdeményezték a KRESZ programot, a szociális és foglalkoztatási feladatok
integrációját, melynek lényege, hogy a foglalkoztatási, szociális és civil szféra tárja fel az
inaktívakat, és megpróbálják regisztrálni valamelyik közigazgatási szervben. Az Európai
Unióban a szociális és foglalkoztatási feladatok integrálásra kerültek, amely már az
egyablakos ügyintézés felé mutat, amit nagyon hasznosnak tart. Tavaly 500 emberrel
végezték el ezt a kísérletet, 7 helyszínen az országban, és ebből 107 ember volt inaktív. A
segélyezés a szociális törvényből adódik, nem a Kirendeltség kompetenciája.
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„A hivatal házhoz jön” törekvés már megfogalmazódott a Kirendeltségen, hiszen olyan
szolgáltatatást szeretnének nyújtani, ami már elvárható a XXI. században. Sajnos a
lehetőségek erre még nagyon korlátozottak. Saját döntése alapján az abonyi családsegítő
központ kezdeményezésére két éve már kéthetente kihelyezett ügyfélfogadást tartanak a
Családsegítő Központ épületében. A szegény abonyi munkanélküliek érdekében jutottak
erre a megoldásra. Elmondta, hogy a kirendeltség kormányzati gerincű számítógépes
rendszerrel dolgozik, ezért az adatállományt nem tudják kihelyezni. Olyan feladatokat,
amelyek kifejezetten az ügyfél személyéhez, és számítógéphez kötött, azt csak a
kirendeltségen tudják elintézni, amelyek az ellátások igénylése, megállapítása, ill. az
alkalmi munkavállalói könyv kiadása. Elmondta, hogy a törvény megengedi, hogy a
munkaügyi szervezet megállapodást kössön az Önkormányzattal, amely ugyan
többletfeladatot jelent, de helyben az Önkormányzatnál kiválthatják az alkalmi
munkavállalói könyvet az abonyi lakosok. Nem tudják biztosítani hosszú távon az abonyi
kihelyezett ügyfélfogadást, tekintettel arra, hogy most állnak rá egy rendkívül bonyolult
számítógépes rendszerre, ami lehetetlenné teszi, hogy számítógép nélkül bármit is
elintézzenek, és jelentősen meghosszabbította az ügyintézési határidőt is. Néhány év
múlva különböző levelezések nélkül hozzáférhetőek lesznek az egymást segítő adatok is,
és az ügyfelektől nem kérnek majd papírokat, mert az APEH-tól megkapják az adatokat.
Az EMMA rendszer egyébként ezt szolgálja, csak még nem alakult ki. Elmondta, hogy
nem tudja, hogy a legnagyobb abonyi munkáltató miért vidékről hoz munkavállalót.
Nagyon sokan munkaerő-kölcsönző cégtől „kölcsön veszik” a munkavállalókat, így
rengeteg adminisztrációtól megszabadul a munkáltató. Elmondta, hogy a parlagfű
programban nagyon szívesen dolgoznak alacsony végzettségű közhasznú munkások.
Maximum egy évig lehet közhasznú munkásként foglalkoztatni őket, mert a közmunka
másodlagos munkaerőpiacnak minősül, és kevésbé támogatott. Nagyon szigorú
kritériumok alapján tudják csak elbírálni ezeket a kérelmeket, de többségében nagyon
szívesen dolgoznak. Elmondta, hogy a munkaügyi szervezetnek is megvan az
eszközrendszere arra, hogy a jogszabály szerint kötelezően elvállalandó munkát aki nem
vállalja el, akkor szankciókat alkalmazzanak, és megvan erre az eszköze az
Önkormányzatnak is. A tavalyi statisztikai szerinti 9500 ügyfelük van egy évben, akik
körülbelül 140 ezer alkalommal jelennek meg a kirendeltségen, és a 9500 emberből tavaly
1000 emberrel szemben alkalmaztak szankciót.
Elmondta, hogy a Start-kártya nem a Munkaügyi Központ feladatai közé tartozik. Minden
más támogatási formánál a jogszabályok szerint a közhasznú foglalkoztatás időtartamát ki
lehet ejteni.
Csányi Tibor képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 11
fő.
Elmondta továbbá, hogy az előterjesztés 3. oldalán rövidítések vannak, azt jelölik, hogy ki
milyen státuszú a kirendeltségen. További kiegészítést nem kívánt tenni.
Dr. Egedy Zsolt: kérte, hogy szavazzon a Képviselő-testület a módosító javaslatáról, a
csökkent munkaképességűek nyilvántartásáról az adatvédelmi és személyiségi jogról
szóló jogszabály figyelembevételével.
Bánné Hornyik Mária képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők
száma 12 fő.
Romhányiné dr. Balogh Edit: a formáját, módját is hozzá kell tenni, hogyan történjen a
felmérés, ki végezze? Így nem tudja támogatni.
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Dr. Egedy Zsolt: a módszer kidolgozása mellett javasolta.
Habony István: javasolta, hogy jelentessenek meg egy hirdetést.
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette a módosító javaslatot.
A Képviselő-testület fontosnak tartja a csökkent munkaképességűek nyilvántartásba
vételét.
Felelős: dr. Egedy Zsolt alpolgármester.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag az elhangzott módosító javaslatot elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés, és a határozati
javaslat elfogadásáról az elhangzott módosító javaslattal együtt.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag az előterjesztést, és a határozati javaslatot a módosító javaslattal
együtt elfogadta, és a következő határozatot hozta:
239/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi
határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a foglalkoztatási
helyzetről és az átképzési lehetőségekről szóló beszámolót
megtárgyalta és elfogadja.
2. A Képviselő-testület fontosnak tartja a csökkent munkaképességűek
nyilvántartásba vételét.
Határidő: 2. pont tekintetében 2008. december 31.
Felelős: 2. pont tekintetében Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
--Romhányiné dr. Balogh Edit: szünetet rendelt el.
Szünet!
--A szünet után a Képviselő-testület folytatta munkáját!
A jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 14 fő.
A jegyzőkönyvvezetést a
jegyzőkönyvvezető vette át.

9.

napirendi

ponttól

Szekeres

Marianna

Katalin
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9. Napirendi pont tárgya: Abony város közterületeinek fásítása
Napirendi pont előadója: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az előterjesztésben
foglaltakat. Elmondta, hogy a pályázat feltétele, hogy civil szervezetek bevonásával kell
gondoskodni, mert településfejlesztési célt szolgál.
A képviselő-testületben két
civilszervezet is képviselteti magát, a Tiszta Udvar Rendes Ház, és az Élőlánc Egyesület.
Az utógondozást, pedig meg lehetne úgy oldani, hogy az elültetendő fákat újszülöttek
szüleinek felajánlják, és ez jelképezné a gyermek születését. Kizárólag az kaphatja meg,
aki vállalja a fa utógondozását. Ismertette a Gazdasági Bizottság határozati javaslatát,
miszerint a Kertbarátok Egyesületét is vonják be, ez nem zárja ki a másik két civil
szervezet bevonását.
Földi Áron: Jelezte, hogy személy szerint az Élőlánc Egyesület tagja és szívesen
vállalnák a fák utógondozását.
Mészáros László: Elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság a Kertbarátok Egyesületét
javasolta, a két civilszervezet helyett. Véleménye szerint politikai szervezet helyett, inkább
különálló egyesületet kellene javasolni. A Vasút út, a Rákóczi út, valamint a szolnoki úti
butiksor előtti részre javasolta a bizottság a fákat ültetni. A bizottság nem tartotta rossz
ötletnek, hogy újszülött gyermekek részére ültessenek néhány fát, és a szülők gondozzák
őket. Bizottsági ülésen Parti Mihály javasolta, hogy vonják be a lakosságot, első sorban a
képviselő testületi tagokon keresztül.
Pető Istvánné: Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és
elhangzott, hogy a fásításban azok az ingatlanok vehetnek részt, amelyek önkormányzati
tulajdonban vannak. Szintén elhangzott a bizottsági ülésen, hogy a Jézus szíve szobornál
vizsgálja meg a Településfejlesztési Osztály, hogy tulajdon jogilag hová tartozik ez a
terület. A bizottság javasolta a vörösmarty úti futballpályát, a Játszóteret a Kálvin úton,
továbbá a Grundot a Hermann Ottó úton. Javaslatként fogalmazódott meg, hogy a
bizottság támogatja a Gazdasági Bizottság javaslatát, azon kiegészítéssel, hogy az
Élőlánc Egyesület és a Múzeum Baráti Kör kerüljön még bele. Támogatták a Pénzügy
Bizottság javaslatát, hogy a képviselő testületi valamint a bizottsági tagok anyagilag is
járuljanak hozzá a fásítási programhoz.
Varga Sándorné: Úgy értelmezte a Gazdasági Bizottság határozati javaslatának 2.
pontját, hogy a két civilszervezet mellett, a Kertbarátok Egyesülete is részt vesz a
munkában.
Dr. Egedy Zsolt: Most van lehetőség, hogy pályázatot lehessen erre a célra benyújtani. A
kivitelezéssel kapcsolatban többféle megfogalmazás és vélemény van. Nem kell kiemelni
a két, a képviselő testületben is helyet foglaló civil szervezetet kiemelni csak azért, mert a
pályázat feltétele, hogy civil szervezetet bevonásával, van mód a pályázat benyújtására.
Sem személyi, sem pedig nem tevékenységi probléma nincs az alábbi civil
szervezetekkel, pusztán csak, hogy ezt írja elő a pályázati kiírás. Azért is aggályos a fent
nevezett két politikai tevékenységet folytató civil szervezet. Javasolta, hogy a két civil
szervezeten kívül egyéb a városban működő civil szervezeteket nyerjenek meg, és a majd
az összes civil szervezet és egyesület a fák ültetésében vegyen részt. Nem a kirekesztést,
hanem az összefogást akarja a javaslattal kezdeményezni.

37

Romhányiné Dr. Balogh Edit: Véleménye szerint ez diszkrimináció. Használni kellene a
segítőkészséget az egyesületek részéről, a Kertbarátok Egyesülete, ha nincsen
bejegyezve, akkor nem lehet nevesíteni.
Földi Áron: Az Élőlánc Egyesület azért is jött létre, hogy országos választáson is indulni
tudjon. Mindezek mellett az egyesület mozgalomként működik, nem pedig pártként.
Magának az Élőlánc Pártnak, van egy egyesületi része is. Valóban fel kellett volna hívni a
többi abonyi egyesület figyelmét is, és akkor nem volna probléma.
Gulykáné Gál Erzsébet: Nem kellene mindenből problémát csinálni. Tegnapi nap
folyamán az Oktatási Bizottság ülésén is elmondta. Csatlakozzon hozzá minden civil
szervezet, aki akar, a későbbiekben csak kommunikáció kérdése az egész, hogy ki hány
fát ültetett el. Aki még akar, az csatlakozhat, tegyék fel a honlapra. Javasolta az Ügyrendi
Bizottság javaslatát támogatni.
Pető Istvánné: Alpolgármester úr elmondta, hogy az egyesületek a következő választási
ciklus után, felhasználhatják ezt kampányaik során. Az elmúlt évben szavazták meg a
földutak karbantartását, és egyes utak aszfaltozását, akkor a tíz egyéni úton bekerült
képviselő javaslata került beépítésre, akkor e fölött nem nyitottak vitát, sajnálatos dolog,
hogy most fát szeretnének ültetni és ebből ekkora vita lett.
Habony István: Először meg kellene nyerni a pályázatot. Legnagyobb probléma inkább
az, hogy nincs a városban igazán zöld terület.
Dr. Egedy Zsolt: Ha marad ez a két civil szervezet, akkor másnak is lehetőséget kellene
adni.
Bánné Hornyik Mária: Elmondta, hogy az Oktatási Bizottság megtárgyalta a napirendi
pontot, és támogatták a két civil szervezetet. A bizottság határozati javaslatában, marad
ez a két civil szervezet, a fák elültetési helye közterület legyen, futballpálya, a kálvin úti
játszótér, nem javasolta a bizottság a Jézus szíve szobrot és a butiksor előtti területet.
Ismertette a bizottság határozati javaslatát.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Felkerülne a honlapra, hogy civil szervezeteknek
lehetőségük van jelentkezni, ha csatlakozni kívánnak és a rendkívüli testületi ülésre július
14-én visszakerül. A Tószegi úti óvodánál a Semmelweiss út felől lehet, a Hermann Ottó
úton lehet, a vörösmarty úti futballpályánál lehet, a Kálvin út Vasút út felőli oldalánál lehet
fát ültetni. Javasolta, hogy a Településfejlesztési Osztály vizsgálja meg, hogy az alábbi
utcák közül melyek azok, ahol van lehetőség a fásítás megvalósítására. Ami az
Önkormányzat saját tulajdona, mindent írjanak bele a pályázatba. Az önerőhöz viszont a
felajánlásokat meg kell tenni, mind bizottsági tagoknak, mind pedig a képviselőknek, ezt
csak a tiszteletdíjból tudják levenni, mert nincs fedezet hozzá, ehhez mindenkinek
nyilatkozni kell, hogy mennyit tud felajánlani. Megkérdezte van-e még valakinek kérdése?
Dr. Egedy Zsolt: A költségvetésben meg kell nevezni egy sort. Úgy kell megfogalmazni a
gesztori szerződést, hogy távolléte esetében polgármester asszony helyett ő is aláírhassa.
Kollár Péter: Javasolta, hogy vegyék figyelembe a fák vásárlásakor, hogy ahol villamos
vezetékek vannak, csak kis lombozatú fát, pl. gömbjuhart válasszanak, de olyan utcák
esetében, ahol csak egy oldalon húzódik a villamosvezeték, oda lehet nagyobb lombozatú
fát is ültetni, ráadásul ezek sokkal olcsóbbak.
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Mészáros László: Javasolta, hogy az Abokomnál a parkfenntartás költéségének terhére
nevezzék meg a 200 ezer forint önerőt.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérte a képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak
arról, hogy benyújtják a pályázatot továbbá a képviselő testület felhatalmazza a
polgármestert a gesztori szerződés aláírására a civil és egyéb társadalmi szervezetekkel.
Megállapította, hogy a képviselő testület a javaslatot 14 igen 0 nem és 0 tartózkodás
mellett elfogadta.
Javasolta, hogy 1 millió forint értékben nyújtsák be a pályázatot, és az ehhez szükséges
önerőt a 200 ezer forint önerő az Abokom Nonprofit Kht. költségvetésében legyen
nevesítve közterületek és parkfenntartás alatt. Megkérte a képviselő testület tagjait, hogy
szavazzanak erről.
Megállapította, hogy a képviselő-testület a javaslatot 9 igen 2 nem és 3 tartózkodás
mellett elfogadta.
Megkérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak egyben arról, hogy benyújtják a
pályázatot.
Megállapította, hogy a képviselő-testület a javaslatot 14 igen 0 nem és 0 tartózkodás
mellett elfogadta.
240/2008. (VI. 26.) 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. Képviselő-testület szükségesnek tartja az abonyi sportpályák és
játszóterek fásítását.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Terület - és
régiófejlesztési célelőirányzat című pályázat keretében „Az abonyi
sportpályák és játszóterek fásítása” címmel.
3. A projekt összköltsége: 1.000.000 Ft. összesen. A Képviselő-testület
200.000,- Ft. önerőt a 2008. évi költségvetésében szereplő Közterületek
és parkfenntartás terhére biztosítja.
4.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésére, pályázat
benyújtásához szükséges nyilatkozatok aláírására, és gesztori szerződés
aláírására a társulni kívánó egyesületekkel.
Határidő: 2008. július 15.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
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Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
ABOKOM Nonprofit Kft.
Településfejlesztési Osztály
--10./ Napirendi pont tárgya: Abony, Csillag Zsigmond 2. sz. alatti Művelődési Ház
bérleti szerződésének felülvizsgálata és módosítása
Napirendi pont előadója: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az előterjesztésben
foglaltakat. Megkérdezte a képviselő testület tagjait, hogy van-e még valakinek kérdése?
Mészáros László: Javasolta, hogy a Bérleti Szerződés 11. pontja egészüljön ki a Szelei út
felőli részt is a bérlő igénybe veheti.
Pető Istvánné: Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság 150 ezer forintot javasolt.
Kiment az ülésteremből Varga Sándorné képviselő, a jelenlévő képviselő tagok
száma 13 fő.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérdezte a képviselő testület tagjait, hogy van-e még
valakinek kérdése. Mivel egyéb észrevétel nem volt, javasolta, hogy először szavazzanak
Mészáros László módosító javaslatáról.
Megállapította, hogy a képviselő testület a javaslatot 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Megkérte a képviselő testületi tagokat, hogy szavazzanak a Pénzügyi Bizottság módosító
javaslatáról.
Megállapította, hogy a képviselő testület 1 igen 10 nem és 2 tartózkodás mellett a
javaslatot nem fogadta el.
Megkérte a képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak az Ügyrendi Bizottság
javaslatáról.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen 1 nem és 1 tartózkodás mellett a
javaslatot elfogadta.
Megkérte a képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak egyben a határozati javaslat
elfogadásáról, a Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság javaslatával együtt kiegészítészülve.
Megállapította, hogy a képviselő testület 12 igen 1 nem és 0 tartózkodás mellett
elfogadta.
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241/2008. (VI. 26.) 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 jóváhagyja a határozat mellékletét képező
bérleti szerződés I. számú módosítását.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza
polgármestert a szerződés aláírására.

Romhányiné

Dr.

Balogh

Edit

Határidő: folyamatos
Felelős:Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Abonyi Római Katolikus Egyház
Gazdasági Osztály
Településfejlesztési Osztály
241/ 2008. (VI.26.) sz. határozat melléklete
BÉRLETI SZERZŐDÉS I. számú módosítása
amely létrejött egyrészről az Abonyi Római Katolikus Egyházközség (2740 Abony, Kossuth tér
14., képviseletében: Nagy András esperes-plébános), mint Bérbeadó (a továbbiakban : Bérbeadó),
másrészről Abony Város Önkormányzat (2740 Abony, Kossuth tér 1., képviseletében:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester), mint Bérlő (a továbbiakban : Bérlő) között
(továbbiakban együtt Felek)
A 2007. augusztus 03-án kelt bérleti szerződést az alábbiak szerint módosítják:
1. Felek a szerződés 1. pontját az alábbiakban módosítják:
„1.)Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi a Képviselő-testület 241/2008. (VI.26.) sz.
határozata alapján a bérbeadó 1/1 arányú tulajdonát képező 966 hrsz. alatt felvett, a
természetben 2740 Abony, Csillag Zsigmond út 2. szám alatt található 2334 m2 alapterületű
Művelődés Ház megnevezésű ingatlan (továbbiakban: bérlemény) következő helyiségeit:
-

Szelei út felől elhelyezkedő épület: 3 osztályterem, 1 ebédlő, 1 közlekedő, 1 tálaló, 1
mosogató, 3 előtér, 1 tisztítószer raktár, 1 szertár, 3 közlekedő helyiség.”

2.

A szerződés 2. pontjának 1 bekezdését törlik.

3.

A szerződés 4. pontjának 1. bekezdése az alábbiakra módosul:

„4.)Szerződő felek a bérlemény bérleti díját havi nettó 150.000,- Ft összegben határozzák
meg, mely összeget Bérlő havonta előre – minden hónap 15. napjáig – köteles a Bérbeadó OTP
Bank Rt.-nél vezetett 11742141-20003304 számú számlájára átutalással megfizetni. Szerződő
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felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése,
illetve kérelmére engedélyezett bárminemű fizetési halasztás esetén a Bérbeadó a mindenkori
jegybanki alapkamat kétszeresét jogosult felszámolni. A bérleti díj összege évente – tárgy év
május 1. napjától kezdődően – a KSH által meghatározott inflációval megegyező mértékben
emelkedik.”
4.

Felek a szerződés 11. pontját az alábbiakra módosítják:
Bérbeadó a bérleményt az általa szervezett rendezvények helyszínéül esetenként igényt tart. Bérbeadó az általa
szervezett rendezvények időpontját a rendezvény napja előtt legalább 8 nappal köteles a Somogyi Imre Általános
Iskola igazgatójával egyeztetni.

A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlanok maradnak.
Jelen bérleti szerződésmódosítást felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag írták alá.
Abony, 2008. július ,,,.

………..………………………………..
………………………………………
Abonyi Római Katolikus Egyházközség
Képv.: Nagy András esperes-plébános

Abony Város Önkormányzata
Képv.: Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester
---

11./ Napirendi pont tárgya: A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött
megállapodás módosítása
Napirendi pont előadója: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Visszajött az ülésterembe Varga Sándorné képviselő, így a jelenlévő képviselő
testületi tagok száma 14 fő.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az előterjesztésben
foglaltakat. Elmondta, hogy mai napon kapták meg a Ceglédi Többcélú Kistérségi
Társulástól az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás módosítását. Javasolta
elfogadásra, megkérdezte a testület tagjait van-e valakinek kérdése. Mivel kérdés nem
volt, megkérte a képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak a javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a képviselő testület 12 igen 0 nem és 1 tartózkodással a
javaslatot, valamint a Társulási Megállapodást elfogadta.
242/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe
véve a települési önkormányzatok többcélú kistérségi tárulásáról szóló
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2004. évi CVII. törvény 1.§ (9) bekezdésében foglaltakat, az alábbi
határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat
mellékletét képező Társulási Megállapodás módosítását.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh
polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására.

Edit

Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Jegyzői Titkárság
A határozatról értesül:
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás
Jegyzői Titkárság
242/2008.(VI.26.) sz. határozat melléklete
CEGLÉDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS MEGÁLLAPODÁSA
A Ceglédi kistérség önkormányzatai - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 41.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. Törvény alapján,
és a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 10/G. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján abból a célból, hogy a kistérség lakói az
önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az
önkormányzatok e megállapodás keretében történő együttműködéssel minél
teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind
magasabb színtű ellátást és szolgáltatást, testületeik döntése alapján társulási
megállapodást kötnek.
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.

2.
3.
4.
5.

A jelen megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt települési önkormányzatok
önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati többcélú kistérségi társulást
hoznak létre, határozatlan időre, a kistérség területének összehangolt
fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére,
megvalósítására) térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére,
szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a településfejlesztés
összehangolására.
A Társulás neve: Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás).
A Társulás székhelye: Cegléd, Kossuth tér 1.
A Társulás tagjai, tagok szerinti és összesített lakosságszáma: 1. számú függelék
szerint.
A Társulás működési területe: az 1. számú függelékben szereplő települési
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önkormányzatok közigazgatási területe.
A Társulás bélyegzője: Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás felirattal ellátott ovális
bélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével.
7. A Társulás jogi személyként működő, önálló gazdálkodású szerv, melynek pénzügyigazdálkodási feladatait a költségvetési szervként működő munkaszervezete látja el.
8. A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén első elnökhelyettese,
mindkettőjük akadályoztatása esetén a második elnökhelyettes látja el a társulás
SZMSZ-ében foglaltaknak megfelelően.
9. A Társulás vagyonát a jelen társulási megállapodás, valamint a Társulás SZMSZ-e
tartalmazza.
10. A megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról a Társulás
6.

gondoskodik.
11. A Társulás tagjai összehangolt feladatellátásuk, társadalmi és gazdasági érdekeik
érvényesítése, településeik fejlesztése és a Társulás feladatai megvalósítása céljából
mikro-körzeti társulást hozhatnak létre. A Társulás tervezett célját és feladatát
azonban véleményezés céljából előzetesen a Társulási Tanács elé kell terjeszteni. A
mikro-körzeti társulás elsősorban az egymással szomszédos települések lakosságának
alapszolgáltatásait biztosítja. A mikro-körzeti társulás működésének szabályait, s az
általa ellátott feladatokat a résztvevők külön megállapodásban szabályozzák. A
mikro-körzeti feladatellátó társulás a többcélú társulási rendszer része.
II.
A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA
12. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak
megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében
jelen
megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg,
hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatait, (hatásköreit):
Kiemelt feladatok:
 területfejlesztés






oktatás és nevelés,
szociális ellátás,
egészségügyi ellátás,
család-, gyermek – és ifjúságvédelem, sport

 gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom,
 belső ellenőrzés,
 közművelődési, közgyűjteményi tevékenység, mozgókönyvtári feladatok,
 foglalkoztatás.
Egyéb feladatok:
 helyi közlekedés, helyi közútfenntartás,
 ingatlan – és vagyongazdálkodás,
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 ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, valamint bel- és csapadékvízelvezetés,
 kommunális szolgáltatások és energiaellátás,
 környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés,
 szennyvíztisztítás és -elvezetés
 területrendezés,
 esélyegyenlőségi program megvalósítása,
 állat- és növényegészségügy.
13. A Társulás az e megállapodásban foglalt feladatokat a megvalósíthatóságtól függően
fokozatos bevezetéssel végzi. A Társulás keretében a fokozatosság nem vonatkozik az
időközi jogszabály-változások folytán kötelezővé váló feladatokra.
14. A Társulás működésének alapcéljaként rögzíti, hogy a teljességre törekszik, s e célnak
rendeli alá a birtokában lévő erőforrásokat.
15. A Társulás az 12. pontban meghatározott feladatellátása során






szakmai és komplex program előkészítő,
javaslattevő,
programmenedzselő,
koordináló,
döntést hozó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő és végrehajtó
tevékenységet folytat.
16. A Társulás a ceglédi kistérség területén, a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti
fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban összehangolja a helyi
önkormányzatok és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési
elképzeléseit.
17. Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét,
adottságait.
18. Kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve annak
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok
megvalósítását.
19. Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében,
elősegíti a fejlesztési források hatékony a települések szoros együttműködését erősítő
felhasználását.
Koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt
– szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel.
21. A kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és
társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos
elképzeléseit.
22. Folyamatosan kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a
regionális fejlesztési ügynökségekkel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben
működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel, a fejlesztési szükségletek és a
20.
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bevonandó helyi források feltárása érdekében.
23. A társulás a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen
véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az
illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha
ez a jogkör a pályázati felhívásban szerepel.
A Társulás megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati
társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal
és egyéb szervezetekkel a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és
megvalósítására.
25. A Társulás közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági, és
foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében.
24.

26. Véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, különösen
azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően.
Forrásokat gyűjthet a kistérségi fejlesztési tanács működtetéséhez és a fejlesztési
programok megvalósításához.
28. Képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben.
29. Pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéshez kapcsolódó források igényléséhez.
30. E megállapodás 12. pontjában meghatározott feladatok tekintetében a Társulás, a
Ceglédi kistérségre az összehangolt és szervezett feladatellátás érdekében
összehangolt térségi – a megállapodásban rögzített szolgáltatásokra vonatkozó –
egybevont adatbázist működtet. Az adatbázissal szemben támasztott követelmény,
27.

hogy alkalmas legyen a térségi, ágazati tervek, projektek elkészítésére és biztosítsa a
megalapozott elemzés feltételeit.
III.
A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE

A tagsági jogviszony keletkezése
31. A Társulásban résztvevő települések képviselő-testületi határozattal mondják ki a
Társulásban való részvételüket.
32. Az önkormányzatok a saját belső szabályzatuk szerint hagyják jóvá a pénzügyi
kötelezettségvállalással járó, a Társulás vagyonán és forrásain túli, az önkormányzatok
külön többlet-finanszírozását érintő döntéseket.
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A tagsági jogviszony megszűnése

33. A Társulásból bármelyik résztvevő, a képviselő-testület kilépésre vonatkozó határozata
megküldésével a folyó év december 31-én léphet ki.
34. A kilépésre vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelőzően kell a
Társulás képviseletét ellátó személynek írásban bejelenteni.
35. A kilépés érvényességi feltétele, hogy a kilépő taggal a Társulás elszámoljon.
Amennyiben a kilépő tag kötelezettséget vállalt és kilépésével a cél megvalósítása
meghiúsul, úgy az ezzel járó kár megtérítésére köteles.
36. A társulási tagság megszűnik:
 ha a település megszűnik, összeolvad vagy egyesül,
 ha a társulási tagság a Társulás megszűnését kimondja, s azt a Társulást képező
települések képviselő-testületei megerősítik határozatukkal,
 a 2004. évi CVII. törvényben foglalt esetekben.
A Társulás tagnyilvántartása
37. A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és szavazati
jog megállapításának alapja is.
38. A tagnyilvántartást a társulás munkaszervezete vezeti.
39. A megállapodás 1. sz. függelékét képező tagnyilvántartás a következőket tartalmazza:
 az önkormányzat megnevezését, székhelyét,
 belépés időpontját,
 a tagság megszűnésének időpontját,
 a település évente aktualizált lakosságszámát;
A Társulás szervei
40. A társulás szervei:









Társulási Tanács
Ügyvivő Testület
Mikro-körzeti Tanács(ok)
Pénzügyi Bizottság
Területfejlesztési Bizottság
Eseti bizottságok
Jegyzői Operatív Grémium
a Társulás munkaszervezete
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41. A Kistérségi Többcélú Társulási Tanácsa ellátja a Kistérségi Területfejlesztési
Tanács feladatkörét is. A Kistérségi Területfejlesztési Tanács működésére a
területfejlesztési törvényben foglaltakat alkalmazza.
Társulási Tanács
42. A Társulás döntést hozó szerve a Társulási Tanács. A Tanács tagjai a társult
önkormányzatok mindenkori polgármesterei. Ha a Tanács tagja, a polgármester
akadályoztatva van, akkor külön megbízás, felhatalmazás nélkül, teljes jogkörben
az adott település alpolgármestere jár el. Mindkettőjük akadályoztatása esetén a
polgármester, külön írásos meghatalmazással, az adott képviselő-testület bármely
tagját felhatalmazhatja a képviseletre. A meghatalmazás teljes vagy részleges
körű lehet. Utóbbinak a meghatalmazás terjedelmét egyértelműen és konkrétan
tartalmaznia kell.
Ügyvivő Testület
43. A Társulási Tanács saját tagjai sorából az önkormányzati választási ciklus idejére
Ügyvivő Testületet választ. Az Ügyvivő Testület 3 tagú, elnökből és első valamint
második elnökhelyettesből áll.
44. Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás elnökét
titkos szavazással, minősített többséggel választják. Az elnök jogosult a társulás
képviseletére.
45. Az elnökhelyettesek személyére az elnök tesz javaslatot. Társulás első és második
elnökhelyettesének megválasztásáról a Tanács tagjai egyszerű szótöbbséggel
határoznak.
46. Az elnököt akadályoztatása esetén az elnök jogkörében eljárva első elnökhelyettes
képviseli. Az elnök és az első elnökhelyettes együttes akadályoztatása esetén a
második elnökhelyettes képviseli a Tanácsot. Az elnök 3 hónapot meghaladó
akadályoztatása esetén a teljes hatáskörű helyettesítéshez a Tanács
hozzájárulása szükséges.
47. Az Ügyvivő Testület működésére vonatkozó rendelkezéseket a Tanács SZMSZ-e
tartalmazza.
Mikro-körzeti tanács
48. A Társulás azon tagjaiból (polgármestereiből) áll, mely tagok az önkormányzatok
egy vagy több kötelező alapellátási feladatát vagy szabadon választott feladatát
együtt oldják meg.
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49. A Mikro-körzeti tanács feladata a megállapodásban szereplő feladatok végzésének
koordinációja, ellenőrzése, a külön megállapodásban foglaltak betartásának
figyelemmel kísérése és ellenőrzése, valamint a hatékony működtetés, illetve a
szolgáltatás színvonalának ellenőrzése.
Pénzügyi Bizottság
50. A Társulási Tanács döntései végrehajtásának, a Társulás gazdálkodásának és
pénzeszközei felhasználásának ellenőrzésére, nyílt szavazással, minősített többséggel
3 tagú Pénzügyi Bizottságot hoz létre.
51. A bizottság tagjai közül az elnök és még egy tag csak olyan személy lehet, aki egyben a
Tanács tagja is. A Bizottság harmadik tagja olyan pénzügyi szakember, aki valamely
tanácsi, de nem bizottsági tag hivatalának dolgozója.
52. A bizottság első ülésén köteles ügyrendjét megalkotni, elfogadni és tevékenységüket ez
alapján ellátni.
53. Működésük és döntéseik szakmai megalapozása céljából szakértőket kérhetnek fel. A
felkérést és a szakértő díjazását a Társulási Tanácsnak jóvá kell hagynia.
Területfejlesztési Bizottság
54. A Társulási Tanács területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok előkészítésére, és
végrehajtásuk ellenőrzésére nyílt szavazással, minősített többséggel három tagú
Területfejlesztési Bizottságot hoz létre.
55. A bizottság tagjai közül az elnök és a tagok többsége csak olyan személy lehet, aki
egyben a Tanács tagja is.
56. A bizottság első ülésén köteles ügyrendjét megalkotni, elfogadni és tevékenységüket ez
alapján ellátni.
57. Működésük és döntéseik szakmai megalapozása céljából szakértőket kérhetnek fel. A
felkérést és a szakértő díjazását a Társulási Tanácsnak jóvá kell hagynia.

Eseti Munkabizottság
58. A kistérség sajátos, egy vagy több konkrétan meghatározott feladatának
előkészítésére és végrehajtására a kistérségi tanács eseti munkabizottságot
hozhat létre.
59. A munkabizottság tagjainak száma az 5 főt nem haladhatja meg. Feladatait és
működését a létrehozó társulási tanácsi határozatban kell megállapítani. A
Tanács a létrehozással egy időben, az eseti munkabizottság tagjait a Pénzügyi
Bizottsági tagok választására vonatkozó szabályok szerint megválasztja.
Jegyzői Operatív Grémium
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60.
61.

62.

63.

64.

A Társulási Tanács szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő, valamint a
Tanács döntéseinek végrehajtását segítő szerve.
A Jegyzői Operatív Grémium (a továbbiakban: JOG) tagjai a kistérségi társulás
önkormányzatainak jegyzői és esetleges körjegyzői. A Grémium munkáját Cegléd
Város Jegyzője, mint a Grémium Elnöke irányítja.
A JOG tagjai sorából – az operatívabb munka elősegítése céljából – legfeljebb 3
tagú jegyzői elnökséget választhat. Az elnökség tagjaira a Grémium Elnöke tesz
javaslatot.
Az elnökség feladata a Társulási Tanács elé kerülő előterjesztések és javaslatok
szakmai, törvényességi szempontú ellenőrzése. Működésének szabályait saját maga
állapítja meg.
A Társulási Tanács munkaszervezete munkájának törvényességi és szakszerűségi
kontrollját a JOG elnöksége, illetve annak elnöke gyakorolja.
Társulás Munkaszervezete

65. A Társulási Tanács feladatainak végrehajtását és döntéseinek előkészítését a
kistérség székhelyén önálló költségvetési szervként működő munkaszervezete (a
továbbiakban: kistérségi hivatala) látja el.
66. A kistérségi hivatal feladata különösen:
 a Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése;
 a kistérségben összegyűjti, és további előkészítésre alkalmassá teszi a
gazdasági, és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal,
projektekkel kapcsolatos elképzeléseit;
 folyamatos kapcsolatot
tart a
megyei területfejlesztési tanács
munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi
megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel,
intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források
feltárása érdekében;
 pénzügyi-számviteli, gazdálkodási feladatok végrehajtása;
 a
kistérségben
lévő
pályázatok
kidolgozásához,
fejlesztések
lebonyolításához megbízást vállalhat.
67. A

Társulási Tanács határozza meg az ellátandó feladatokhoz
foglalkoztatott létszámot, munkaszervezetét maga alakítja ki.

igazodó

68. A munkaszervezet vezetőjének kinevezéséhez, felmentéséhez, fegyelmi eljárás
megindításához, fegyelmi büntetés kiszabásához a Társulási Tanács minősített
többségű döntése szükséges. A vezető feletti egyéb munkáltatói jogokat a
Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.
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69. A munkaszervezet részletes feladatait önálló Szervezeti és Működési Szabályzatában
kell meghatározni.
A Társulás Intézményei, gazdálkodó szervezetei
69.a. A Társulás feladat – és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt,
gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket.
69.b. A Társulási Tanács jogosult az intézmények, valamint a gazdálkodó szervezetek:
- költségvetését elfogadni
- éves és féléves költségvetési beszámolóját elfogadni
- alapító okiratát elfogadni illetve módosítani.
- vezetőit kinevezni, felmenteni, irányukban fegyelmi eljárást indítani.
69.c. A 69. b.és f pontban foglaltaktól eltérni csak a Társulási Tanács minősített többségű
határozatával lehetséges.
69.d. A társulás intézményeinek illetve gazdálkodó szervezeteinek felsorolása:
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete.
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja
Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
69. e. Az egyes intézmények, szervezetek feladatait, ideértve a közszolgálati feladatokat is az
intézmények, gazdálkodó szervezetek alapító okirata és SZMSZ-e tartalmazza.
69. f. A Társulási Tanács kizárólagos hatásköre a szociális intézményekben a:
- térítési díj megállapítása
- appartmani elhelyezés engedélyezése
- helyettes szülői díj megállapítása
- szakmai programok véleményezése.
69. g. Az intézmények alapító okiratában szerepeltetni kell az ellátásban részt vevő
önkormányzatokat. A ellátásban részt nem vevő önkormányzatokra anyagi kötelezettség
nem hárítható.
IV.
A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE
A Társulási Tanács ülései
70. A Tanács a Társulás döntéshozó szerve.
71. A Társulási Tanács üléseit évente minimum 4-szer, a Társulási Tanács által
meghatározott időpontban tartja.
72. A Társulási Tanács ülésének összehívását írásban kezdeményezheti a tagok
legalább egynegyede a napirend megjelölésével, s az elnök azt – 15 napon belül
– köteles összehívni.
73. Az elnök köteles 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni a KözépMagyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője kezdeményezésére.
74. A Társulási Tanács összehívása, az ülés előkészítése, az előterjesztések tartalmi
és formai elvárásainak meghatározását a Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.
75. A Társulási Tanács üléseit az elnök, távolléte és akadályoztatása esetén az őt
helyettesítő első elnökhelyettes vezeti le.
76. A Társulási Tanács üléseiről az önkormányzati törvény képviselő-testületi üléseinek
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jegyzőkönyveire vonatkozó szabályok szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A
jegyzőkönyvet az elnök és a társulási ülésen aláírásra kijelölt 2 társulási
tanácstag írja alá. A jegyzőkönyvet, az ülést követő 15 napon belül meg kell
küldeni a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatalnak, valamint
minden társulási tag számára. A jegyzőkönyvre vonatkozó részletes szabályzatot
a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
A Társulási Tanács döntései
77. A Társulási Tanács érdemi döntése: határozat.
78. A határozat általános érvényű döntés. A működés, egyes feladatok ellátása,
pénzügyi forrást és vagyoni hozzájárulást igénylő, továbbá szervezeti és személyi
döntések megjelenési formája.
79. A Társulási Tanács nem érdemi döntése: ajánlás és irányelv.
80. Az ajánlás a Tanács, a Társulás tagjaira olyan szervezési vagy más megoldást
dolgozott ki, amely elfogadása a közszolgáltatások igénybevételét hatékonyabbá
teheti. Az ajánlás tartalmazza a közös közszolgáltatás hatékonyabb
működtetéséhez szükséges paramétereket. Meghatározza, hogy mekkora számú
települési együttműködés esetén lehetséges a feladat együttes, hatékony ellátása.
A Társulás tagjai az ajánlás alapján maguk döntik el, hogy az ajánlásban foglaltakat
elfogadják-e. Az ajánlás elfogadása az ajánlásban megnevezett és meghatározott
közszolgáltatások közös ellátását és szervezését jelenti.
81. Az irányelv a Társulási Tanácsnak a kistérség közös terület- és településfejlesztési
adó- és támogatáspolitikai, természet- és környezetvédelmi, foglalkoztatás-politikai,
infrastrukturális, sport, szabadidő, egészségügyi alapellátás és szakellátás stb.
feladatai egybehangolt végzéséhez szükséges közös szabályozási javaslata.
A szabályozási javaslatok közös tervek, illetve helyi szabályok lehetnek. Mind a
tervek, mind a helyi szabályok külön önkormányzati döntéseket, határozatot vagy
rendeletet igényelhetnek.
Eltérő települési képviselő-testületi vélemény esetén a konszenzus megteremtése
érdekében a Tanács ülésének összehívását kezdeményezi az érintett eltérő
véleményen lévő település polgármestere.
A Társulási Tanács döntése meghozatalához szükséges szavazati arányok
82. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.
83. Önként vállalt feladatnál az azt nem támogató, illetve nem igénylő tag
önkormányzatára a többségi döntés nem kötelező érvényű, azaz abban részt
venni nem köteles. Ha utóbb, a megvalósulást követően a szolgáltatáshoz vagy a
feladathoz az azt korábban elutasító település csatlakozni kíván, azt csak akkor
teheti meg, ha megfizeti azt az igazolt többletköltséget és Ptk. szerinti kamatát,
mely azért merült fel, mert az Ő nem csatlakozása miatt az egy társulási tagra eső
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társulási költség magasabb lett.
A Tanács határozatképessége, döntési formák
84. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint a fele jelen
van, és a jelen lévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a
társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát. Határozatképtelenség
esetén az elnök 7 munkanapon belül ismét összehívja a Társulási Tanács ülését.
85. A Társulási Tanács határozathozatalaiban mindenek előtt konszenzusra
törekszik, erre figyelemmel döntéseit:
 minősített, és
 egyszerű,
szótöbbséggel hozhatja.
86. Minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely
eléri a jelen lévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt
települések lakosságszámának a felét.
87. Egyszerű szótöbbséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely
meghaladja a jelen
lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának
egyharmadát.
88. A Társulási Tanács döntéseit nyílt szavazással hozza.
89. Névszerinti szavazás a Társulási Tanács bármely tagjának javaslatára
egyszerű szótöbbséggel rendelhető el.
90. Amennyiben a Társulási Tanács tagja, vagy közeli hozzátartozója közvetlenül érintett
az ügyben, köteles bejelenteni az összeférhetetlenséget. Az összeférhetetlenséggel
érintett tagnak a vitában és a döntésben való részvételéről a Társulási Tanács vita
nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.
91. A Társulási Tanács döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel hozza.
92. Minősített többség szükséges:
 a társulási működési hozzájárulás meghatározásához;
 a területfejlesztési koncepció és a területfejlesztési program elfogadásához;
 a 2004. évi CVII. Törvényben megfogalmazott esetekben.
A Társulás más szerveinek ülései
93. A Tanács Ügyvivői Testülete, Mikro-körzeti Tanácsa(i), Pénzügyi Bizottsága,
Területfejlesztési Bizottsága, eseti munkabizottsága, Jegyzői Operatív Grémium
üléseinek rendjére, határozatképességére, döntéseire, illetőleg ülései
nyilvánosságára vonatkozó rendelkezéseket saját ügyrendjében határozza meg.
V.
A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
A Társulás tagjának jogai
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94. Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein,
céljainak, feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat
megalkotásában, a Társulás szervezetének kialakításában.
95. Képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire.
96. Teljes joggal képviseli a társulási ülésen képviselője útján a saját önkormányzata
érdekeit.
97. Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét.
98. Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött.
99. Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított
kedvezményeket.
100. Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagságának megfelelő – kérdésben,
jogosult a Társulás
megtámadására.

törvénysértő

határozatának

észrevételezésére

és

101. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és
szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről,
amelyre a címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni, betekinthet a Társulás
irataiba.
102. A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a
kisebbségi vélemény rögzítésére és képviseletére.
103. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből.
A társulás tagjainak kötelességei
104. A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának
betartása.
105. Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában,
elősegítve a társulási célok és feladatok közös megvalósulását.
106. Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése.
107. A Társulás határozatainak végrehajtása.
108. A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntései, a társulás
vezetőjével való egyeztetése, illetve a társulással való közlése.
109. Befizetési kötelezettségek teljesítése. A Tagönkormányzatok befizetési
kötelezettségeinek nem teljesítése esetére előírja, hogy a Munkaszervezet
hívja fel a Tagönkormányzatot teljesítésre. Amennyiben a felhívás
kézhezvétele után 30 nappal sem teljesít a tagönkormányzat úgy a banki
inkasszó használatát írja elő.
110. A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges
adatok és információk továbbítása a Társuláshoz.
111. A Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a
befizetések

teljesítése,

a

vagyon

megóvása,

annak

lehetőség

szerinti
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gyarapítása.
VI.
A TÁRSULÁS VAGYONA
112. A társulás vagyonát képezi:
 állami támogatás, hozzájárulás;
 állami és egyéb pályázati forrás;
 gazdálkodó vagy más szerv és szervezet által biztosított támogatás vagy
forrás;
 a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből
származó hozadék;
A vagyon működése
113. A Társulás az államháztartási törvény előírásai alapján az önkormányzati
költségvetések elkészítését megelőzően éves költségvetést készít.
114. A Társulás éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács fogadja el.
115. A vagyon kezelésére, felhasználására vonatkozó döntések meghozatala a Tanács
feladata. Ennek körében a Tanács:
 meghatározza a befizetések összegét, idejét;
 gondoskodik a vagyon kezeléséről;
 meghatározza a közös vagyonból finanszírozandó és finanszírozható
kiadásokat, fejlesztési célokat;
 elbírálja a konkrét támogatási igényeket;
 odaítéli a vissza nem térítendő támogatásokat összegszerűen, cél
megjelöléssel;
 dönt a visszatérítendő támogatások odaítéléséről, meghatározza a
visszaterítendő támogatások folyósításának részletes szabályait és
visszafizetés feltételei és szabályait;
 pénzpiaci műveletek végzésére felhatalmazást ad.
116. A Társulás gazdálkodási feladatait a Társulás munkaszervezete látja el.
VII.
A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
117. A Társulás megszűnik, ha:
 annak megszűnését valamennyi tag képviselő-testületi határozattal kimondja,
 ha a társulásban és az alapban csak egy tag marad.
 továbbá a 2004. évi CVII. Törvényben megfogalmazott esetekben.
118. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó
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vagyont a tagok a társulás fennállása alatt teljesített hozzájárulásai arányában a
végleges
támogatások,
juttatások
arányos
részének
betudásával,
vagyonfelosztási szerződésben osztják fel.
119. A felosztás elvei a következők:
 Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a
vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb
támogatások).
 Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat
egymáshoz arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg
a megszűnéskor az önkormányzatot.
120. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése
nem történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások
ellátását veszélyeztesse.
121. A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése
során, a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi,
halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik,
a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja.
122. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében
biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése
során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a
használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg.
IX.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
123. Jelen megállapodás valamennyi társult önkormányzat közül az utolsóként
jóváhagyó önkormányzat képviselő-testületének határozatával válik hatályossá.
124. E Társulási Megállapodás melléklete:
1. sz. Függelék: Társulási tagok jegyzéke (neve, székhelye)
1. sz. Melléklet: Társulási tagnyilvántartás
125. A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő
vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni.
126. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és
az SZMSZ rendelkezései az irányadók.
127. A Társulás SZMSZ-ét a nyilvántartásba vételtől számított 3 hónapon belül a
Társulási Tanács köteles megállapítani.
Záradék
128.
Az eredeti megállapodás kelte: 2006. június 26. Módosította a Ceglédi Többcélú
Kistérségi Társulás 14/2006. (XI.21.) sz., a 29/2007.(VIII. 30.) és a 22/2008. (III. 31.) sz.
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határozata. A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és
fogadták el, előírásait önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként:
Cegléd, 2008.

_________________________________
_____________________________
Abony

Albertirsa

_________________________________
_____________________________
Cegléd

Ceglédbercel

_________________________________
_____________________________
Csemő

Dánszentmiklós

_________________________________
_____________________________
Jászkarajenő

Kocsér

_________________________________
_____________________________
Kőröstetétlen

Mikebuda

_________________________________
_____________________________
Nagykőrös

Nyársapát

_________________________________
_____________________________
Tápiószőlős

Törtel

_________________________________
Újszilvás
---
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12./ Napirendi pont tárgya: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának
módosítása
Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kulturális
Bizottság Elnöke
Bánné Hornyik Mária: Ismertette a napirendi pontot, valamint az előterjesztésben
foglaltakat. Elmondta, hogy az Oktatási Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta,
ismertette a bizottság határozati javaslatát.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérdezte a képviselő testület tagjait, hogy van-e
valakinek kérdése?
Pető Istvánné: Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és
a bizottság a B, változatot javasolta elfogadásra.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Javasolta a C, változat elfogadását.
Földi Áron: Javasolta, hogy mindenképpen szerepeljen valakinek a neve az új címben.
Habony István: Javasolta, hogy legyen Egyesített Közművelődési Intézmények Abony a
neve.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megadta a szót Györe Tibornak, mivel érintett a napirend
kapcsán.
Györe Tibor: Köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy a B, változatot javasolná
elfogadásra, mindenképpen szebb, ha egy személyhez kapcsolódik az intézmény neve.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérdezte a képviselő testület tagjait, hogy van-e
valakinek kérdése? Mivel kérdés nem volt, megkérte szavazzanak a határozati javaslatban
szereplő B, változatról.
Megállapította, hogy a képviselő testület 6 igen, 5 nem és 2 tartózkodás mellett a
javaslatot nem fogadta el.
Megkérte a képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak a C, változat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a képviselő testület 6 igen, 5 nem és 2 tartózkodás mellett a
javaslatot nem fogadta el.
Dr. Egedy Zsolt: Korábban Petőfi Sándor Művelődési Ház volt, mellette működött az
Abonyi Lajos Falumúzeum, véleménye szerint e két név közül kellene választani. Egy név
megjelölésére mindenképpen szükség van. Javasolta, hogy szavazzanak újra erről a
kérdésről.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérte a képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak
arról, hogy újból szavaznak a napirendi pontról.
Megállapította, hogy a képviselő testület 12 igen 1 nem és 1 tartózkodás mellett, az
újraszavazást elfogadta.
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Megkérte a képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak ismét a B, változatról.
Megállapította, hogy a képviselő testület 10 igen 1 nem és 1 tartózkodás mellett az
előterjesztésben szereplő B, változatot elfogadta.
Megkérte a képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak az Alapító Okirat módosításáról.
Megállapította, hogy a képviselő testület 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítását egyhangúlag elfogadta.
243/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe
véve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvényben foglaltakat, a Művelődési Ház és Könyvtár Alapító
Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat címe és 1. pontja az alábbira módosul:
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely
2. Az Alapító Okirat preambuluma kiegészül az alábbiakkal:
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény
3. Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbira módosul:
Az intézmény székhelye:
Az intézmény telephelye:
Múzeumi Kiállítóhely

2740 Abony, Csillag Zsigmond u. 5.
2740 Abony, Vasút u. 16.

4. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbival egészül ki:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
5. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiakkal egészül ki:
A közművelődési szolgáltatást ellátó intézmény Abony város polgárainak művelődését
az alábbi feladatok ellátásával szolgálja:
- Művelődési Ház:
Biztosítja a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, az iskolarendszeren kívüli
oktatáshoz, valamint a különböző művelődő, ismeretszerző, amatőr közösségek
tevékenységének működéséhez szükséges feltételeket; elősegíti a kultúra
értékeinek megismerését és befogadását, valamint feladata az ünnepek
kultúrájának gondozása és a fenntartó által meghatározott egyéb közművelődési
feladatok ellátása.
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- Városi Könyvtár:
Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre
bocsátja, tájékoztat a könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja
más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a
könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, gyűjteményét és
szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, közhasznú információs
szolgáltatást nyújt, helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, és egyéb
kiegészítő feladatokat lát el.
- Múzeumi Kiállítóhely:
Feladata a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése,
nyilvántartása, megőrzése, valamint a kulturális javak, régészeti lelőhelyek,
illetőleg épületek vagy épületegyüttesek tartozékaikkal és berendezéseikkel együtt
történő bemutatása.
92321-5 Múzeumi tevékenység
Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert az
Alapító Okirat módosításának, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratnak az aláírására.
7. A változás törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetéséhez kapcsolódó
intézkedéseket meg kell tenni.
Határidő: 2008. július 11.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Művelődési Ház és Könyvtár
Gazdasági Osztály
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. Művelődési Ház és Könyvtár
5. Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
6. Gazdasági Osztály
7. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
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243/2008. (VI.26.) sz. határozat melléklete

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Alapító Okirata
MÓDOSÍTÁS
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvényben és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltakat, a Művelődési Ház és Könyvtár
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat címe és 1. pontja az alábbira módosul:
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely
Az Alapító Okirat preambuluma kiegészül az alábbiakkal:
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény
Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbira módosul:
Az intézmény székhelye:
Az intézmény telephelye:
Múzeumi Kiállítóhely

2740 Abony, Csillag Zsigmond u. 5.
2740 Abony, Vasút u. 16.

Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbival egészül ki:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
z Alapító Okirat 6. pontja az alábbiakkal egészül ki:
A közművelődési szolgáltatást ellátó intézmény Abony város polgárainak művelődését az
alábbi feladatok ellátásával szolgálja:
- Művelődési Ház:
Biztosítja a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, az iskolarendszeren kívüli oktatáshoz,
valamint a különböző művelődő, ismeretszerző, amatőr közösségek tevékenységének
működéséhez szükséges feltételeket; elősegíti a kultúra értékeinek megismerését és
befogadását, valamint feladata az ünnepek kultúrájának gondozása és a fenntartó által
meghatározott egyéb közművelődési feladatok ellátása.
- Városi Könyvtár:
Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre
bocsátja, tájékoztat a könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más
könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti
dokumentum- és információcserében, gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek
megfelelően alakítja, közhasznú információs szolgáltatást nyújt, helyismereti
információkat és dokumentumokat gyűjt, és egyéb kiegészítő feladatokat lát el.
- Múzeumi Kiállítóhely:
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Feladata a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása,
megőrzése, valamint a kulturális javak, régészeti lelőhelyek, illetőleg épületek vagy
épületegyüttesek tartozékaikkal és berendezéseikkel együtt történő bemutatása.
92321-5 Múzeumi tevékenység
Abony, 2008. június „26”
--13./ Napirendi pont tárgya: Abony, Rózsás dűlő 0365 hrsz-ú ingatlan
birtokvédelme
Napirendi pont előadója: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, felkérte Dr. Németh Mónika
jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.
Dr. Németh Mónika: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy többször
egyeztetett már Dr. Tóta Áron ügyvéd úrral, és ő furcsának találta, hogy az Önkormányzat
birtokvédelmet indít. Egyelőre nem találtak olyan jogi esetet, amit ezt kizárná, van rá
lehetőség.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérdezte a képviselő testület tagjait, hogy van-e
valakinek kérdése?
Pető Istvánné: Ismertette az Ügyrendi Bizottság határozati javaslatát.
Habony István: Véleménye szerint nem csak ezt az ügyet kellene elővenni, hanem az
összes birtokvédelmi ügyet.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy mivel a birtokvédelmi ügy, hatósági ügy,
ezért jegyzői felelősséget kér megállapítani. Felelősként ne a polgármester, hanem vagy a
hatósági osztályvezető, vagy pedig a jegyző legyen megjelölve. A végrehajtásért lehet
felelős a jegyző.
Dr. Németh Mónika: Önkormányzati tulajdon védelme esetében, a tulajdonos
kezdeményezhet minden eljárást, és nem tud eljárni, ha a tulajdonos maga nem
kezdeményezi. A végrehajtást a hivatal intézi, de a tulajdonos nevében a jegyző nem tud
eljárni. A jegyző csak abban az esetben indíthat birtokvédelmi eljárást, ha a tulajdonos
kezdeményezi.
Kiment az ülésteremből Bánné Hornyik Mária képviselő, a jelenlévő képviselők
száma 12 fő.
Retkes Mária: Bejelentette érintettségét, ezért a szavazásban nem kíván részt venni.
Ismertette a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy mielőtt a peres eljárást megindítják, előtte
szólítsák fel, hogy az eredeti állapotot állítsa vissza. Legyen egy megkeresés, felszólítás
és csak utána indítsák meg a peres eljárást.
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Dr. Egedy Zsolt: 15 napos határidő megjelölése mellett a perindítás tényének
megjelölésével küldjék ki a felszólítás, hogy az eredeti állapotot állítsa helyre, amennyiben
ez nem történik meg, testületi felhatalmazás nélkül meg lehet indítani a peres eljárást.
Habony István: Javasolta, hogy kezdeményezzenek tárgyalásokat, mielőtt még a peres
eljárást elindítanák. Támogatja a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Két javaslat hangzott el, az egyik értelmében legyen még
további tárgyalás, a másik pedig, hogy 15 napos határidővel állítsa helyre.
Dr. Németh Mónika: Telekalakítást kell csináltatni.
Pető Istvánné: Tud-e valaki arról, hogy ilyen szándéka lenne, vagy csak bizottsági
javaslat?
Retkes Mária: Nem, nem tudnak ilyen szándékról, pontosan Csányi Tibor javaslata volt,
hogy a piaci ingatlanért cserébe ajánlják fel.
Dr. Egedy Zsolt: Nem tudja mi okból történt az elkerítés, mert ezek az emberek tisztelik a
közvagyont. A kerítés sokáig ott volt, felmerült már korábban is, hogy az illető meg
szeretné vásárolni, a birtokvédelmi felszólítást követően, akkor ő elismerte azt a tényt,
hogy elkerített. Az árukapcsolást nem igazán tartaná szerencsés döntésnek, minden ügyet
külön kell kezelni. Támogatja polgármester asszony javaslatát. Minden ilyen jellegű ügy
esetében, hasonlóképpen kell dönteni.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérdezte a képviselő testület tagjait, hogy van-e még
valakinek kérdése. Mivel további kérdés nem volt, megkérte, hogy szavazzanak arról,
hogy további tárgyalásokat folytasson a témában.
Megállapította, hogy a képviselő-testület a javaslatot 8 igen, 2 nem és 2 tartózkodás
mellett elfogadta.
Megkérte a képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy amennyiben a
tárgyalás nem vezet eredményre, abban az esetben felszólítás kerül kiküldésre, hogy az
eredeti állapotot állítsa helyre, amennyiben nem állítja helyre, indulhat a peres eljárás.
Megállapította, hogy a képviselő-testület a javaslatot 8 igen és 4 tartózkodás mellett
elfogadta.
244/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, figyelembe véve Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről
szóló 1959. évi IV. tv. 192. § (2) bekezdésben foglaltakat, az alábbi
határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármestert, hogy a területi vitát tárgyalás útján rendezze, melynek
keretében ajánlja fel az Abony Piac területén található 859/1 hrsz-on
szereplő „kocsma” felépítményért cserébe az Abony, Rózsás dűlő 0365 hrszú ingatlanból a 0366/53 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa által használt részt.
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2. Amennyiben a tárgyalás eredménytelennek bizonyul, és a tulajdonos a
felszólítás ellenére a helyreállításról nem gondoskodik, a Képviselő-testület
felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a peres eljárás
megindítására.
Határidő: 2008. június 26.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit
Végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Jegyzői Titkárság
Településfejlesztési Osztály
0366/53 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa
--14./Napirendi pont tárgya: Az Abony, 3311 hrsz-ú ingatlan birtokvédelme
Napirendi pont előadója: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az előterjesztésben
foglaltakat. Ebben az esetben is a további tárgyalás lefolytatását javasolta támogatni.
Megkérdezte a képviselő testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése.
Dr. Egedy Zsolt: Ebben az esetben az lehet a cserealap, hogy amennyiben nem az előző
napirend elvét követik, akkor különbséget tesznek. Ebben az esetben az lehet a közösségi
érdek, hogy megépüljön a Közösségi Ház.
Retkes Mária: Ismertette a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát. Elmondta, hogy az
előző napirenddel ellentétben itt az a probléma, hogy hamarosan le fog telni a 15 év és
utána elbirtoklás történik.
Visszajött az ülésterembe Bánné Hornyik Mária képviselő, így a jelenlévő képviselő
testületi tagok száma 13 fő.
Dr. Németh Mónika: Tudomása szerint 2006-ban jártak le ezek a határidők.
Dusa Zsuzsanna: Ez a földterület 1988-ban került elbirtoklásra. Amennyiben a tulajdonos
nem kezdeményezi a birtokvédelmi ügyet, a hivatal nem járhat el. Ismertette a Ptk. Ide
vonatkozó részét.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy kapjon a testülettől felhatalmazást
tárgyalásra, és amennyiben nem születik kedvező eredmény, akkor kerüljön sor a peres
eljárás megindítására. Megkérdezte a képviselő testület tagjait, hogy van-e valakinek
kérdése ezzel kapcsolatban.
Mivel kérdés nem volt, megkérte a képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak erről.
Megállapította, hogy a képviselő testület 12 igen 0 nem és 1 tartózkodás mellett a
javaslatot elfogadta.
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245/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, figyelembe véve Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről
szóló 1959. évi IV. tv. 192. § (2) bekezdésben foglaltakat, az alábbi
határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármestert, hogy a területi vitát tárgyalás útján rendezze, amennyiben a
tárgyalás eredménytelennek bizonyul, és a tulajdonos a felszólítás ellenére a
helyreállításról nem gondoskodik, a Képviselő-testület felhatalmazza
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a peres eljárás megindítására.
Határidő: 2008. június 26.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit
Végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Jegyzői Titkárság
Településfejlesztési Osztály
3311 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa
--15./ Napirendi pont tárgya: 2008-2009. közötti időszakra akcióterv
előkészületeinek – belvízelvezető rendszer, Strandfejlesztés- meghatározása
Napirendi pont előadója: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az előterjesztésben
foglaltakat. Megkérdezte a képviselő testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése?
Retkes Mária: Ismertette a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése?
Mivel több kérdés nem volt, megkérte a képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadásáról. Először szavazzanak az 1.
sz. határozati javaslatról, a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatának
kiegészítésével.
Megállapította, hogy a képviselő-testület a javaslatot 13 igen 0 nem és 0 tartózkodás
mellett a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
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246/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 2009-2010. évi
akcióterv keretében a Kiss Ernő – „40” sz. közlekedési út – Mária Terézia –
Lázár Vilmos út közötti területrész, illetve a Kiss Ernő – Mária Terézia –
Abonyi Lajos – „40” sz. közlekedési út által határolt területre belvízelvezető
rendszer engedélyezési szintű tervdokumentációjának előkészítését.
2. A Képviselő-testület az előkészítő munkák megkezdésére felkéri a
Polgármesteri Hivatalt.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit
Végrehajtásban közreműködik:
Jegyzői titkárság
Településfejlesztési osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Jegyzői Titkárság
Településfejlesztési Osztály
Megkérte a képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak a 2. sz. határozati javaslatról,
szintén a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatával egyetemben.
Megállapította, hogy a képviselő testület a javaslatot 13 igen 0 nem és 0 tartózkodás
mellett a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
247/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
az alábbi határozatot hozza:
1.
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 20092010. évi akcióterv keretében az Abonyi Strand nagymedencéjének
felújítását, valamint kiszolgáló épület terveinek előkészítését.
2.
A Képviselő-testület az előkészítő munkák megkezdésére felkéri a
Polgármesteri Hivatalt.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit
Végrehajtásban közreműködik:
Jegyzői titkárság
Településfejlesztési osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
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Dr. Németh Mónika jegyző
Jegyzői Titkárság
Településfejlesztési Osztály
--16./ Napirendi pont tárgya: Pályázat belterületi utak fejlesztésére
Napirendi pont előadója: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az előterjesztésben
foglaltakat. Megkérdezte a képviselő testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése.
Dr. Egedy Zsolt: Megkérdezte, hogy meg kell-e a pályázatban az önerőt jelölni? Valamint
a Vasvári Pál utca 14 millió forint becsült értékkel van beárazva, tudomása szerint már
sokkal nagyobb érték is meg volt már jelölve. Javasolta, hogy nagyobb értékre adják be a
pályázatot, mint a becsült értékek.
Dusa Zsuzsanna: Elmondta, hogy ezek az összegek még a tavalyi összegek.
Dr. Németh Mónika: Aktualizáltatni kell a költségbecslést.
Rományiné Dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy hatalmazzák fel a Településfejlesztési
Osztály, hogy aktualizálják az árakat, és ehhez igazítsák hozzá az önerő összegét, a
kötvényből.
Habony István: Javasolta, hogy valamennyi vasúti bontott kővel terítsék le az utcát, mert
járhatatlan az út. Továbbá javasolta, hogy a központi orvosi ügyelet előtti útszakaszra is
terítsenek le ebből a kőből.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Nincsen rá fedezet a költségvetésben, meg kell nevezni a
költségvetésben a fedezetet. Megkérdezte a képviselő testület tagjait, hogy van-e
valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel kérdés nem volt, megkérte a
képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak Habony István javaslatáról, hogy a központi
orvosi ügyelet előtti rész, valamint a Vasvári Pál utca vasúti bontott kővel leterítésre
kerüljön.
Megállapította, hogy a képviselő testület a javaslatot 12 igen 0 nem és 1 tartózkodás
mellett a javaslatot elfogadta.
248/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az Orvosi ügyelet
előtti rész, valamint a Vasvári Pál utca vasúti bontott kővel való javítási
munkálatait kezdeményezze az Abokom Nonprofit Kft-nél.
Határidő: 2008. július 30.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési osztály

67

A határozatról értesül:
Jegyzői titkárság
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Parti Mihály: Megkérdezte, hogy a pályázatot befogadó esetleg apceptálhatja-e,
amennyiben a lakosság önerőre hajlandó lenne?
Dr. Németh Mónika: Az egyik döntés kérdése, a másik pedig, hogy a költségvetést
aktualizáltatni kell. Továbbá abban az esetben, ha egy kötelezettségvállalásra nincsen
fedezet, akkor nem fogja ellenjegyezni.
Dr. Egedy Zsolt: Nagyon örül neki, hogy végre döntöttek a Vasvári Pál utca kátyúzásáról,
a Kistemető melletti vasúti bontott kőből is el lehet szállítani erre a célra, valamint az
orvosi rendelő elé, pedig lehet murvakövet vásárolni. Az Abokomnak van egy útfenntartási
kerete.
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 pályázat benyújtásáról.
Megállapította, hogy a képviselő testület a pályázat benyújtását 13 igen 0 nem és 0
tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta.
249/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján
biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. A Közép-Magyaroszági Operatív Program „belterületi utak fejlesztése”
(KMOP 2008-2.1.1./B.) című kiírás alapján pályázatot nyújt be a
Csiki Gergely
Vasvári Pál
Blaskovics
Táncsics Mihály
Magyar Benigna utak megépítésére.
2. A pályázathoz szükséges önerő a 2008. évi költségvetésben szerepel.
3. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a pályázat előkészítésével kapcsolatos
feladatok elvégzésére.
Határidő: 2008. szeptember 05.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési osztály
A határozatról értesül:
Jegyzői titkárság
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
---
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17./ Napirendi pont tárgya: A közoktatási intézmények tájékoztatója a tanév/nevelési
év zárásáról
Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság
Elnöke
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, felkérte Bánné Hornyik
Máriát, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.
Bánné Hornyik Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, nem kívánt egyéb
kiegészítést tenni.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérdezte a képviselő testület tagjait, hogy van-e még
valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Dr. Egedy Zsolt: Megköszönte a pedagógusoknak a tanévben végzett munkáját.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: 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 az előterjesztésben foglalt
határozati javaslatról.
Megállapította, hogy a képviselő testület a határozati javaslatot 13 igen 0 nem és 0
tartózkodás mellett a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
250/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított
jogkörében eljárva az Abony Város Önkormányzat közoktatási
intézményeiről szóló tájékoztatót elfogadja.
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
3. Dr. Németh Mónika jegyző
4. A közoktatási intézmények vezetői
5. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
--18./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló a Gyulai és Somogyi Általános Iskolában
folyó integrációs oktatásról
Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kulturális
Bizottság Elnöke
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, felkérte Bánné Hornyik
Máriát, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.
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Bánné Hornyik Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérdezte a képviselő testület tagjait, hogy van-e még
valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? Mivel további kérdés nem volt,
megkérte a képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben foglalt
határozati javaslatról.
Megállapította, hogy a képviselő testület a határozati javaslatot 13 igen 0 nem és 0
tartózkodás mellett a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
251/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított
jogkörében eljárva a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben és a Somogyi Imre Általános
Iskolában a 2007/2008. tanévben folytatott integrációs oktatásról szóló
beszámolót elfogadja.
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
3. Dr. Németh Mónika jegyző
4.Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
5.Somogyi Imre Általános Iskola
6. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
--19./ Napirendi pont tárgya: A nyári gyermekétkeztetés biztosítása
Napirendi pont előadója: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az előterjesztésben
foglaltakat. Megkérdezte a képviselő testület tagjait, hogy van-e még valakinek kérdése az
előterjesztéssel kapcsolatban? Mivel további kérdés nem volt, megkérte a képviselő
testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben foglalt határozati javaslatról.
Megállapította, hogy a képviselő testület a határozati javaslatot 13 igen 0 nem és 0
tartózkodás mellett a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
252/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi XLV. törvényben biztosított
jogkörében eljárva a nyári étkeztetést az állami normatív támogatás
terhére biztosítja, és felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármestert az INNOVEN Közétkeztetési Kft.-vel a nyári étkeztetésre
vonatkozó mellékelt megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert
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A határozat végrehajtásában közreműködik:
Gazdasági Osztály
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
A határozatról értesül:
1. INNOVEN Közétkeztetési Kft.
2. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
3. Gazdasági Osztály
4. Jegyzői Titkárság
--20./ Napirendi pont tárgya: Az „ÁROP-3.A.1 a polgármesteri hivatok
szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című pályázati felhívásra
benyújtandó pályázat
Napirendi pont előadója: Dr. Németh Mónika jegyző
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, felkérte Dr. Németh Mónika
jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.
Dr. Németh Mónika: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy nagyon nagy szükség volna egy új
gazdasági szoftverre, ez a projekt kb. 20%-át tenné ki.
Földi Áron: Felhívta a figyelmet arra vonatkozóan, hogy ez a pályázat leginkább a humán
erőforrást célozza meg, és ennek keretén belül lehet pályázni 30%-os támogatottságban
szoftverre. Nem igazán elégedett a pályázati tanácsadóval.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérdezte a képviselő testület tagjait, hogy van-e még
valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? Mivel további kérdés nem volt,
megkérte a képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben foglalt
határozati javaslatról.
Megállapította, hogy a képviselő testület a határozati javaslatot 12 igen 0 nem és 1
tartózkodás mellett a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
253/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított
jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi
szándékát, hogy pályázatot kíván benyújtani az „ÁROP-3.A.1 a
polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Középmagyarországi régióban” című pályázat II. fordulójára.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a hivatalt
a pályázat elkészítéséhez kapcsolódó feladatok elvégzésére.
Határidő: 2008. augusztus 15.
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Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
3. Dr. Németh Mónika jegyző
4. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
5. Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
--21./ Napirendi pont tárgya: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló
5/2000. (II. 29.) számú rendelet módosítása
Napirendi pont előadója: Habony István Szociális és Egészségügyi Bizottság
Elnöke
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, felkérte Habony Istvánt,
hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.
Habony István: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, nem kívánt kiegészítést
tenni, támogatja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Pető Istvánné: Ismertette az Ügyrendi Bizottság határozati javaslatát.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérdezte a képviselő testület tagjait, hogy van-e még
valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? Mivel további kérdés nem volt,
megkérte a képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy a rendelet marad
változatlan, mert az Önkormányzat nem tudja a költségvetésében biztosítani a
méltányossági alapú közgyógytámogatást, a környező településeken is ez a gyakorlat.
Megállapította, hogy a képviselő testület a határozati javaslatot 11 igen 0 nem és 2
tartózkodás mellett a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

254/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított
jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület nem módosítja az 5/2000. (II. 29.) sz. „A szociális
igazgatásról és a szociális ellátásról szóló” rendeletét.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A határozatról értesül:
Jegyzői Titkárság
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
---
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22./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 8/2008. (II. 28.) sz.
költségvetési rendeletének módosítása
Napirendi pont előadója: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az
előterjesztésben foglaltakat. Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e
valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Retkes Mária: Ismertette a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát.
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérdezte a képviselő testület tagjait, hogy van-e még
valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? Mivel további kérdés nem volt,
megkérte a képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben foglalt
határozati javaslatról.
Megállapította, hogy a képviselő testület a rendelet-módosítást 12 igen 0 nem és 1
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
Abony Város Önkormányzatának
17/2008. (VI. 26.) sz. rendelete
a 2008. évi költségvetésről szóló 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 (továbbiakban R.) – az
alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 4. § (9) bekezdése az alábbiakban módosul:
A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és a
statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 13/1.a13/18.d) számú mellékletek szerint, az alábbi kiegészítésekkel:
A Művelődési Ház és Könyvtár létszámkerete 1 fővel kerül megemelésre 2008. július 1-jétől.
2. §
Az R. 1. számú melléklete az alábbiakban módosul:
I.
Folyó (működési) kiadások előirányzata:
Ebből:
- személyi jellegű kiadások előirányzata:
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzata:
- dologi jellegű kiadások előirányzata:
- egyéb folyó kiadások előirányzata:
3. §

919.896 e Ft
295.062 e Ft
586.806 e Ft
16.802 e Ft.
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E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 26-i ülésén.

Romhányiné Dr. Balogh Edit s. k.
polgármester

Dr. Németh Mónika s. k.
jegyző

Kihirdetve: Abony, 2008. június 26.
Dr. Németh Mónika s. k.
jegyző

--Mivel több napirend és egyéb hozzászólás az ülésen nem volt, Romhányiné dr. Balogh
Edit polgármester az ülést bezárta.
K.m.f.

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Németh Mónika
jegyző

Földi Áron
Habony István
jegyzőkönyvi hitelesítők

