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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 28-i üléséről.
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Dr. Egedy Zsolt, Dr. Abonyi
Viktor, Dr. Magyar Gábor Sándor, Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, Kelemen Tibor
János, Kovács László Murvainé Kovács Rita, Parti Mihály Képviselő-testület tagjai 10 fő.
Napirend tárgyalása közben érkezett: Kocsiné Tóth Valéria képviselő.
Távolmaradását jelezte: Fekete Tibor Károly képviselő.
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Németh Mónika jegyző, Urbán Ildikó
aljegyző, Dr. Pástét Rita Jegyzői Titkárságvezető, Valaczkainé Varga Erzsébet
Településfejlesztési Osztályvezető, Kovács Teodóra Humán Közszolgáltatások és
Munkaügyi Osztályvezető, Vargáné Francsák Hajnalka Gazdasági Osztály részéről, Győri
Lászlóné Hatóság és Építésügyi Osztály részéről, Márkus Tamás Mikrovoks kezelő, Polónyi
Éva jegyzőkönyvvezető.
Meghívottként jelen volt: Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadó, Retkes Mária
Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság elnöke, Kovács Gábor közbeszerzési tanácsadó, Dr. Pusztai
Dezső főorvos.
Külsős Bizottsági tag: Temesközy Tamás
Állampolgári megjelenés: 10 fő.
--Romhányiné dr. Balogh Edit: köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendelet értelmében került összehívásra.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 fővel határozatképes.
A jegyzőkönyvi hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Kovács László és Dr.
Magyar Gábor Sándor képviselők a jegyzőkönyvi hitelesítők.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők személyének
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett elfogadta Kovács László és Dr. Magyar Gábor Sándor jegyzőkönyvi hitelesítők
személyét.
Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
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Napirend:

Előadó:

Zárt ülés:
1. Abony Város Ivóvízminőség-javítási és
Ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának
megvalósítása KEOP – 1.3.0/2F/09-2009/007
azonosító számú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

2. Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet járóbetegszakellátása közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

3. Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Intézményvezető-főigazgató (magasabb vezető) munkakör
betöltésére beérkezett pályázatok elbírálása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

4. A KMOP-4.5.2-09-2009 kódjelű „Kreatív KópévárÚj bölcsőde létesítése Abonyban” című projekt
megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásának megtárgyalása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

5. Szabicsné Dr. Borbély Éva részére önkormányzati
lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

Nyílt ülés:
1. Polgármesteri Hivatali álláshelyek számának
meghatározása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

2. Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
4/2010.(II.17.) számú rendeletének módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

3. A helyi képviselők, bizottsági tagok, bizottsági
elnökök, tanácsnok tiszteletdíjáról és
költségtérítéséről szóló 45/1994.(XII.29.) sz.
rendelet módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

4. Szapáry út felújítása (TEUT) című pályázathoz
tartozó fel nem használt támogatási összegről való
lemondás

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

5. Thököly és Vak Bottyán utcák felújítása (TEUT)
című pályázathoz tartozó fel nem használt támogatási összegről való lemondás

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
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6. A KMOP-4.5.2-09-2009 kódjelű „Kreatív Kópévár Új bölcsőde létesítése Abonyban” című nyertes
projekthez kapcsolódóan projektmenedzsment
feladatainak ellátására történő cég kiválasztása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

7. A KMOP-4.5.2-09-2009 kódjelű „Kreatív Kópévár Új bölcsőde létesítése Abonyban” című pályázathoz
könyvvizsgálói feladatok ellátása kapcsán cég
megbízása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

8. A KMOP-4.5.2-09-2009 kódjelű „Kreatív Kópévár Új bölcsőde létesítése Abonyban” című pályázathoz
kapcsolódóan nyilvánosság biztosítására szerződés
megkötése

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

9. A KMOP-4.5.2-09-2009 kódjelű „Kreatív Kópévár Új bölcsőde létesítése Abonyban” című pályázathoz
kapcsolódó Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság kiegészítése

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

10. A vis maior tartalékkeret igénybevételéről szóló
280/2010.(IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

11. Abony Város Önkormányzat 2011. évi Ellenőrzési
Tervének jóváhagyása

Dr. Németh Mónika
jegyző

12. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

13. Egyebek

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

--Levételre javasolta:
Nyílt ülés 1. napirendi pontjaként:
„Polgármesteri Hivatali álláshelyek számának meghatározása”
Nyílt ülés 6. napirendi pontjaként:
„A KMOP-4.5.2-09-2009 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde létesítése Abonyban”
című nyertes projekthez kapcsolódóan projektmenedzsment feladatainak ellátására
történő cég kiválasztása”
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Nyílt ülés 9. napirendi pontjaként:
„A KMOP-4.5.2-09-2009 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde létesítése Abonyban”
című pályázathoz kapcsolódó Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság kiegészítése”
című napirendi pontokat.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „Polgármesteri Hivatali álláshelyek
számának meghatározása” című napirendi pont levételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett „Polgármesteri Hivatali álláshelyek számának meghatározása” című napirendi
pont levételével egyhangúlag egyetértett, és a következő határozatot hozta:
293/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Polgármesteri Hivatali álláshelyek számának meghatározása című napirendi
pont levételéről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva „Polgármesteri
Hivatali álláshelyek számának meghatározása” című napirendi pontot a
képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi.
--Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „A KMOP-4.5.2-09-2009 kódjelű
„Kreatív Kópévár – Új bölcsőde létesítése Abonyban” című nyertes projekthez
kapcsolódóan projektmenedzsment feladatainak ellátására történő cég kiválasztása”
című napirendi pont levételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett „A KMOP-4.5.2-09-2009 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde létesítése
Abonyban” című nyertes projekthez kapcsolódóan projektmenedzsment feladatainak
ellátására történő cég kiválasztása” című napirendi pont levételével egyhangúlag
egyetértett, és a következő határozatot hozta:
294/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.5.2-09-2009 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde létesítése
Abonyban” című nyertes projekthez kapcsolódóan projektmenedzsment
feladatainak ellátására történő cég kiválasztása című napirendi pont
levételéről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva „A KMOP-4.5.209-2009 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde létesítése Abonyban” című
nyertes projekthez kapcsolódóan projektmenedzsment feladatainak
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ellátására történő cég kiválasztása” című napirendi pontot a képviselő-testületi
ülés napirendjéről leveszi.
--Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „A KMOP-4.5.2-09-2009 kódjelű
„Kreatív Kópévár – Új bölcsőde létesítése Abonyban” című pályázathoz kapcsolódó
Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság kiegészítése” című napirendi pont levételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett „A KMOP-4.5.2-09-2009 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde létesítése
Abonyban” című pályázathoz kapcsolódó Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság kiegészítése”
című napirendi pont levételével egyhangúlag egyetértett, és a következő határozatot hozta:
295/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.5.2-09-2009 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde létesítése
Abonyban” című pályázathoz kapcsolódó Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság
kiegészítése című napirendi pont levételéről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva „A KMOP-4.5.209-2009 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde létesítése Abonyban” című
pályázathoz kapcsolódó Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság kiegészítése” című
napirendi pontot a képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi.
--Felvételre javasolta:
Nyílt ülés 5. napirendi pontjaként:
„Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatás folyósítási kérelme”
Nyílt ülés 6. napirendi pontjaként:
„Az Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők Egyesület dísz postagalambok
országos fajtakiállítás számára a Sportcsarnok ingyenes használatba adása”
Nyílt ülés 11. napirendi pontjaként:
„Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Remondis Kétpó Kft. Felügyelő Bizottsági
tagságához történő hozzájárulás”
című napirendi pontokat.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „Magyar Vöröskereszt Pest Megyei
Szervezetének támogatás folyósítási kérelme” című napirendi pont felvételéről.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett „Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatás folyósítási
kérelme” című napirendi pont felvételével egyhangúlag egyetértett, és a következő
határozatot hozta:
296/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatás folyósítási kérelme
című napirendi pont felvételéről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város
Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 21/2007.(VI.29.) számú rendelet 16. § (7) bekezdésében, valamint 17. §-ában
foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „Magyar Vöröskereszt Pest Megyei
Szervezetének támogatás folyósítási kérelme” című napirendi pontot a képviselőtestületi nyílt ülés 5. napirendi pontjaként napirendre tűzi.
--Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „Az Abonyi Galambász és Díszmadár
Tenyésztők Egyesület dísz postagalambok országos fajtakiállítás számára a
Sportcsarnok ingyenes használatba adása” című napirendi pont felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett „Az Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők Egyesület dísz postagalambok
országos fajtakiállítás számára a Sportcsarnok ingyenes használatba adása” című
napirendi pont felvételével egyhangúlag egyetértett, és a következő határozatot hozta:
297/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők Egyesület dísz postagalambok
országos fajtakiállítás számára a Sportcsarnok ingyenes használatba adása című
napirendi pont felvételéről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város
Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 21/2007.(VI.29.) számú rendelet 16. § (7) bekezdésében, valamint 17. §-ában
foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „Az Abonyi Galambász és Díszmadár
Tenyésztők Egyesület dísz postagalambok országos fajtakiállítás számára a
Sportcsarnok ingyenes használatba adása” című napirendi pontot a képviselő-testületi
nyílt ülés 6. napirendi pontjaként napirendre tűzi.
--Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester Remondis Kétpó Kft. Felügyelő Bizottsági tagságához történő
hozzájárulás” című napirendi pont felvételéről.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett „Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Remondis Kétpó Kft. Felügyelő
Bizottsági tagságához történő hozzájárulás” című napirendi pont felvételével egyetértett,
és a következő határozatot hozta:
298/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Remondis Kétpó Kft. Felügyelő
Bizottsági tagságához történő hozzájárulás című napirendi pont felvételéről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város
Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 21/2007.(VI.29.) számú rendelet 16. § (7) bekezdésében, valamint 17. §-ában
foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Remondis Kétpó Kft. Felügyelő Bizottsági tagságához történő hozzájárulás” című
napirendi pontot a képviselő-testületi nyílt ülés 11. napirendi pontjaként napirendre tűzi.
--Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az így kialakult napirendi pontok
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a kialakult napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
Napirend:

Előadó:

Zárt ülés:
1. Abony Város Ivóvízminőség-javítási és
Ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának
megvalósítása KEOP – 1.3.0/2F/09-2009/007
azonosító számú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

2. Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet járóbetegszakellátása közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

3. Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Intézményvezetőfőigazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére
beérkezett pályázatok elbírálása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

4. A KMOP-4.5.2-09-2009 kódjelű „Kreatív KópévárÚj bölcsőde létesítése Abonyban” című projekt megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásának megtárgyalása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
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5. Szabicsné Dr. Borbély Éva részére önkormányzati
lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

Nyílt ülés:
1. Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
4/2010.(II.17.) számú rendeletének módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

2. A helyi képviselők, bizottsági tagok, bizottsági
elnökök, tanácsnok tiszteletdíjáról és
költségtérítéséről szóló 45/1994.(XII.29.) sz.
rendelet módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

3. Szapáry út felújítása (TEUT) című pályázathoz
tartozó fel nem használt támogatási összegről
való lemondás

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

4. Thököly és Vak Bottyán utcák felújítása (TEUT)
című pályázathoz tartozó fel nem használt
támogatási összegről való lemondás

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

5. Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének
támogatás folyósítási kérelme

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

6. Az Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők
Egyesület dísz postagalambok országos fajtakiállítás
számára a Sportcsarnok ingyenes használatba adása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

7. A KMOP-4.5.2-09-2009 kódjelű „Kreatív Kópévár Új bölcsőde létesítése Abonyban” című pályázathoz
könyvvizsgálói feladatok ellátása kapcsán cég
megbízása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

8. A KMOP-4.5.2-09-2009 kódjelű „Kreatív Kópévár Új bölcsőde létesítése Abonyban” című pályázathoz
kapcsolódóan nyilvánosság biztosítására szerződés
megkötése

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

9. A vis maior tartalékkeret igénybevételéről szóló
280/2010.(IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

10. Abony Város Önkormányzat 2011. évi Ellenőrzési
Tervének jóváhagyása

Dr. Németh Mónika
jegyző
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11. Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Remondis Kétpó Kft. Felügyelő Bizottsági
tagságához történő hozzájárulás

Kovács László
Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság elnöke

12. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

13. Egyebek

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
---

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e napirend előtti kérdés, észrevétel?
Parti Mihály: úgy gondolja, hogy a választópolgárok azzal bízták meg őket, hogy a
problémákat tolmácsolják a Képviselő-testület felé. Ennek eleget téve fel sorolja a
problémákat. Szükséges lenne az Arany János úti járda felújítása, a lomtalanítás. A Szolnoki
úton Klapka György út torkolatában lévő kötelező haladásjelző tábla indokolatlanul van
elhelyezve. A Kécskei úton a projekttábla zavarja a kilátást. A Kapisztrán út, Szövetkezet út
torkolatánál a közmű osztóakna magasan kiáll a talajszintből. Örömmel látta, hogy a
virágágyásokból a száraz virágok eltávolításra kerültek. Reméli, hogy az őszi virágfelásás
meg fog történni. Nem tudja, hogy meg van-e még az Önkormányzat tulajdonában lévő kerti
traktor. Az útalapokból kiszállított törmelékeket jó lenne a tél előtt szétteríteni a
külterületeken. Kérdezte, hogy be lesz-e fejezve a P+R parkoló zöldterület telepítése?
Kérdezte, hogy mi lesz a sorsa a Vasút út 1. szám alatti ingatlannak, elbontják, eladják? A
Vasút úton a nyárfákat ki kellene termelni, még mielőtt kárt tesznek a házakban. A
Vadaspark melletti fákat is ki kellene szedni. A csúszásmentesítést biztosítani kell az utakon.
Egy jégpályát kellene létesíteni az ifjúság számára. Esetleg a műfüves pályán, ha a műfüvet
fel lehetne szedni és ott kialakítani egy jégpályát. De lehet a Gyulai iskola udvarán is. A
Téglagyár régen saját jégpályát létesített. Szánkózási lehetőség kialakításáról is gondoskodni
kell. A Konzervgyár mögötti játszótér megfelel ennek a célnak. Át kellene gondolni, hogy a
rekultiváció során a volt szeméttelepen nem-e lehetne egy szánkózó pályát kialakítani.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy Kállai Ernő volt képviselő elhunyt. Kérte,
hogy egy perces néma csenddel emlékezzenek meg.
1 perces csend.
Jövő héten, kedden fél 11-kor lesz a temetése.
Kovács László: elmondta, hogy a Belső erdő dűlőben lakók megkeresték, azzal a kéréssel,
hogy az ott felhalmozott építési törmeléket, amit az útalapok előkészítése során kikerült,
kerüljön szétterítésre még a tél beállta előtt. Azt az utat a törmelékkel jó állapotúvá lehet
tenni. Amennyiben van rá lehetőség terítsék szét a törmeléket.
Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy az elmúlt időszakban több alkalommal kérte a Szapáry út
csapadékvíz-elvezetésének a megtervezését, még a kivitelezési munkálatokat megelőzően.
Sajnálatos módon erre mérnöki rajz nem készült.
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A rendkívüli csapadékos időjárás megmutatta, hogy az adott útszakaszokon a csapadékvízelvezetés problémás. Kérte, hogy a november havi Képviselő-testületi ülésre készüljön el a
kivitelezésre történő megbízásról szóló napirendi pont előterjesztése. Hasonló tervkészítéssel
történő megbízás készítésének előkészítését kezdeményezné a Wesselényi, Tabán utca
torkolata vonatkozásában, illetve ehhez kapcsolódóan a Mátyás király út kapcsolódó
részének csapadékvíz illetve belvíz elvezetés terveinek előkészítésére.
Romhányiné dr. Balogh Edit: véleménye szerint, a szánkózási lehetőségek közül a
szeméttelepet el kell felejteni, mert a rekultivációt követően 10 évig ott nem lehet emberi
tartózkodási területet kialakítani. A többi lehetőséget meg lehet vizsgálni. A téli sportok
kapcsán a jégpálya szóba került. A strandon lévő nagy medence kibélelése megtörtént, tehát
ha lesz olyan hideg a tél, hogy befagy a medencében lévő víz, akkor alkalmas lesz
korcsolyázásra. Az OLLÉ pálya műfüvét nem lehet felszedni. A P+R parkolónál a
füvesítésre a rengeteg eső miatt nem volt lehetőség. Kétszer megtörtént a vegyszeres
gyomirtás, ennek a rotációját elvégzik és tavasszal garanciában újra el lesz végezve a
füvesítés. A kerti traktor megvan, üzemképes. A kátyúzáshoz pénz kell. Megdöbbenten
halotta, hogy az útalapból kiszállított kövek a Belső erdő dűlőbe kerültek kihordásra. Erre ő
nem adott engedélyt, nem tudja, hogy miért oda vitték és hogy ha odavitték miért nem
terítették el. Ennek utána fog nézni. A kivitelező ezzel kapcsolatban nem egyeztetett vele.
Veszélyes anyagként kellett volna kezelni. A Kécskei úton lévő projekttáblát jelezte a
kivitelezőnél, ígéretet kaptak, hogy leszedik. A lomtalanítás pénz kérdése. Az Arany János
úti óvoda sarkát, ha nem lesz még fagy, akkor meg tudják csinálni. Jelenleg
közmunkaprogramon belül az ebédlő és a Gyulai iskola udvarát választják el, hogy ne legyen
balesetveszélyes, amikor az ebédet gépjárművel hordják. A tervezést meg kell nézni, hogy
közbeszerzés alá esik-e, mert elég sok tervet készítettek. Meg kell nézni annak a lehetőségét,
hogy közbeszerzési eljárással be tudják-e hozni, illetve, hogy van-e rá fedezet. Fedezet
nélkül nem fognak tudni előterjesztést behozni. A Szapáry, Tabán, Wesselényi, Mátyás
király út belvízelvezetését együtt kell kezelni. A Szapáry út végén, a legkritikusabb helynek
a kitakarítása megtörtént. A Mátyás király útra vezetik ki a vizet. A Szapáry útnál, a Hollósi
laposon keresztül vezető áteresz teljes egészében kicserélésre került. A mélyen fekvő
területeken árkok kialakításával lehetne segíteni. A magasan fekvő területeken az új házaknál
nem engedték a parkosítás miatt, az árkok kialakítását. Az új házaktól a régebbi házak felé
ömlik a víz. Hatóságilag kell kötelezni a lakókat, hogy engedélyezzék az árkok kialakítását.
A közmunkaprogram átdolgozásra fog kerülni. A hírek szerint december 31-el meg kell
szüntetni a szerződéseket. A tél beállta előtt az elvégzendő feladatokat megoldják. A
virághagymák felszedésre kerültek.
Kovács László: úgy gondolja, hogy a konzorcium végelszámolásából járt volna vissza nekik
pénz. A többi település is kapott vissza belőle. Nálunk vagy anyagot, vagy munkát ígértek.
Az OTP előtti részt rendbetételét jelölték meg. Kérdezte, hogy ez mikor valósul meg?
Anyagot kapnak, vagy munkát?
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy nem számíthatnak rá, hiszen szabálytalan
volt maga a felajánlás is. Uniós pályázati pénzből más jellegű beruházást nem lehet
megvalósítani. Magukon kívül még négy település nem kapta meg. Akik megkapták,
azoknak vissza kell fizetniük.
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Gulykáné Gál Erzsébet: elmondta, hogy az elmúlt képviselő-testületi ülésen szó volt egy új
megoldási lehetőségről a belvízelvezetésre. Akkor aggályosnak tartotta, a Kodály Zoltán út
felé való elvezetést. Kérdezte, hogy azóta történt-e valamiféle munkálat, vagy
hatástanulmány? Az ott lévő víz sem folyik le. Szorgalmazta, hogy legyen megoldása a
Dembinszky úti vízelvezetésnek. Szorgalmazná a Tószegi út bölcsőde előtti hatalmas gödör
megoldását. Folyamatosan töltik, de egyre csak mélyül. Tekintettel a gyerekekre sürgősen
megoldást kell találni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy megtörtént a Csiky lapos azon részének a
kotrása, ahol gond volt az elfolyással. 25 cm-t apadt a Semmelweis út, Tószegi út, Csiky
lapos környékén a víz. Az a vízszint, ami most látható az a talajvíz szintje, tehát további
csökkenés csak akkor lesz, hogy ha a befogadó területen is apadni fog a víz. Jövő héten
kezdik el a szivattyút telepíteni. A medrek kiépítése folyamatban van. Nem tudnak más
megoldást. Télire nem maradhatnak a Vécsey út lakói vízben. Ez az egyetlen megoldási
lehetőség. Ez vízügyi szakemberekkel egyeztetve van.
Kelemen Tibor János: úgy emlékszik, hogy a hétfői megbeszélésen a Remondis Kft.
ügyvezetője azt mondta, hogy a lomtalanítás nem kerül több költségbe. Évente két
lomtalanítás van Szolnokon. Kérdezte, hogy nekik akkor miért kell még fizetni a
lomtalanításért? Tudnának-e olyan szerződést kötni, hogy egy évben legalább kettő
lomtalanítás lenne?
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a lakosság fizeti Szolnokon, tehát a lakossági
szemétszállítási díjak tartalmazzák a lomtalanítás költségét, ezért a városnak plusz pénzbe
nem kerül. Az abonyi lakosoknak a lomtalanítás költsége nem lett beépítve az árba. Tehát
náluk ezért olcsóbb a szemétszállítás a környező településekhez képest, ennek viszont azaz
ára, hogy évek óta nem volt lomtalanítás. Jogszabály lehetővé teszi és a szolnokiak meg is
csinálták, hogy a díjba beleépítették az évente egyszeri lomtalanítás árát, ezért nem kerül a
városnak több pénzbe. Erről dönthet a Képviselő-testület, hogy beleteszi és akkor nekik
külön nem kell, hanem a lakossággal fizettetik meg.
Dr. Magyar Gábor Sándor: nem tudja, mennyire volt itt gyakorlat ilyen fontos ügyekben,
mint például a csapadékvíz elvezetés, hogy egyeztetnek vízügyi szakemberekkel, és
megelégedhetnek azzal, hogy mindezt, név nélkül, cím nélkül, papír nélkül, feljegyzések
nélkül, jegyzőkönyv nélkül teszik. Ezek veszélyes dolgok, nem mintha nem hinné el, hogy ez
így van, de ez így semmiféleképpen nem számon kérhető. Ha ezt a megoldást megengedik,
akkor felelősség nélkül megtörténnek olyan események, amikért végül is valamilyen erkölcsi
felelősséget nekik kell vállalni. Ő az ilyet nem szeretné vállalni, mert ezek nem követhető és
megalapozatlan dolgok. Úgy gondolja, hogy ha egy hatósági terepbejárás van, akkor arról
kell készüljön egy jegyzőkönyv, annak kell legyen egy konklúziója, kell legyen egy
következtetése, egy név és egy felelősség vállaló aláírás. Megalapozottságot remélve, kérték
a Tesco építésével kapcsolatos hatástanulmány előzetes felmérés eredményét, de nem tudtak
hozzájutni, mert nincs ilyen. Ezek hiányában valamilyen távollévő engedélyre hivatkozni
megalapozatlan. Félő, hogy ha ez továbbra is így folyik, ilyen formában kezelnek fontos
kérdéseket, akkor ez nem fog a lakosság megelégedettségére szolgálni. Aggasztónak látja a
frissen elkészült utak jelenlegi állapotát. Nem tudja, hogy ezeknek a jegyzőkönyveit,
minőségi garanciáit, egyéb garanciális feltételeit hol találja meg. Ezek a beruházások a város
pénzéből készülnek, ezeket nem lehet felelőtlenül kezelni.
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Egy megalapozatlan, kapkodva történő tevékenység sorozat eredményezheti azt, hogy május
óta víz alatt állnak a házak. Szeretné áttekinteni a május óta dokumentált intézkedéseit az
Önkormányzatnak, az Önkormányzat hatóságainak, és azoknak, akik ennek a kárhelyzetnek
a megszüntetésében részt vettek. Egy beszámolót szeretne kérni arra vonatkozóan, hogy
május óta milyen szakértők fordultak meg és mit javasoltak. Milyen segítségnyújtó
szervezetek voltak abban a kérdésben megszólítva, hogy amit az Önkormányzat nem tudott
megvalósítani abban segítsenek, és az emberek életkörülményeinek javításában. Javasolta,
hogy külön a belvízzel foglalkozó képviselő-testületi ülés kerüljön összehívásra. Át akarják
tekinteni, hogy eddig mi történt. Itt emberéletekkel és emberi sorsokkal kell nekik jól
sáfárkodni, az ő gondjaikat kell jól megoldani és ez csak megalapozott szakértői munka
mentén lehetséges.
Romhányiné dr. Balogh Edit: véleménye szerint, ha megkapja azt a lehetőséget a város
vezetése, hogy ha erre kérés van, tisztességes előterjesztésben valamennyi melléklettel meg
tudják mutatni. Egyébként valamennyi képviselőnek lehetősége van a Településfejlesztési
Osztályon valamennyi vis maior pályázatba betekinteni. Az összes levelezés megtekinthető,
ami ebben a témában folyt. Felháborítja ez a stílus és hozzáállás. Azt feltételezni, hogy
semmi nem történt, ezt most itt visszautasítja, mert ez nem felel meg a valóságnak. Ez
hitelrontás, és pont egy hitelrontást nem vár a polgármester egyetlen egy képviselőtől sem,
még az újaktól sem. Vegye a fáradtságot a képviselő úr, hogy bejön a Hivatalba, megkeresi
és ő valamennyi anyagot a rendelkezésre bocsájtja. Erre bárkinek jogosultsága van. Nem
humanitárius szervezeteknek kell ezt a problémát megoldani, hanem katasztrófavédelemnek.
Az országos katasztrófa védelemtől is voltak itt szakemberek és azt mondták, hogy ők
adhatnak bármilyen tanácsot, de a helyben élők, a város vezetése és a belvíz problémával
dolgozó embereknek kell megoldást találni, mert akárki idejön kívülről, az a helyismerettel
nem rendelkezik. Ezt a fajta hitelrontását az Önkormányzatiságnak visszautasítja. Van
lehetősége képviselő úrnak, hogy bejöjjön, és mielőtt vádaskodik és a nyilvánosság előtt
megpróbálja lejáratni, azelőtt tájékozódjon.
Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy Szolnokon a hulladékkezelési díjba került beépítésre a
lomtalanítás költsége és így vált ingyenessé. Abonyban a hulladékkezelési díjban van
lomtalanításra fedezet, még pedig olyan módon, hogy a lakosság az Abokom Nonprofit Kft.
telephelyére viszi ki a lomtalanítani szánt dolgokat. Ez a tény, a volt igazgató úrtól egy
bizottsági ülésen hangzott el, amikor a hulladékkezelési díj mértékét határozták meg. Úgy
gondolja, hogy csak a szervezésen múlik, hogy elindulhat-e a lomtalanítás. A Dembinszky
úti belvízelvezetésnél a tervező azt javasolta, hogy a Máli érrel kössék össze azt a lapost és
oda vezessék ki a belvizet. Ez a tervezett nyomvonal külterületre esik, dűlő utak mentén
kerülne kialakításra. A mai napig is több szakaszon nagy mennyiségű belvíz sújtja ezeket a
részeket. A Máli ér bizonyos szakasza a környező szántóterületekre is részben, vagy teljesen
kiöntött. Kérdezte, hogy ha ez a nyomvonal feltárásra kerül, akkor nagy mennyiségű
csapadék esetében sikerül-e átemelőt követően ott véglegesen elvezetni, vagy szántó
területeket fognak elárasztani? Javasolja, hogy mérnökök vizsgálják meg a valamikori
nyomvonalra történő elvezetést, ami a Mészáros vendéglőtől kifelé a Füzesér dűlőig tart.
Erről kell lennie a Hivatalban a 40-es években született rajznak, amikor ezt az elvezető
rendszert elkészítették. Szakemberek vizsgálják meg, hogy ennek mennyi lenne a költsége.
Ha azonos a költség, akkor elgondolkodtató, hogy adott esetben szükséges módosítani a
terven.
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Ezzel nem csak a Dembinszky út és a hozzá kapcsoló területnek a belvíz elvezetését oldják
meg, hanem megoldják a rekonstrukcióval a Bodócs köz és környékének a belvíz elvezetési
gondjait is. Ezt ő a nyáron felvetette, de akkor egyértelműen az volt a válasz, hogy csak a
Máli ér felé történő kivezetés a járható út. A belvíz területén a helyzet nem javult, hanem
rosszabbodott.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a környezetvédelmi szakmérnökségtől voltak
itt. A 90’ es években a Keviterv Aqua készítette az első belvíz elvezető terveket. Velük még
azt a nyomvonalat tárgyalták át, az elmúlt 30 évben több helyen beépítésre került. A vasúti
sínek felújítása óta a Füzesér felé nem átjárható az a terület. Azon a területen amerre vezetni
kellene, az a Vadaspark és a gabonatároló közötti terület, de ott is áll a víz, a nyaralók is
vízben állnak. Tehát annak a területnek sincs elfolyása. Ez lehet egy teljesen külön napirendi
pont. Meg van, hogy az elmúlt négy évben hol történtek kotrások, nádvágások, átereszek, és
hogy hol épültek gátemelők. Itt van pendrive-on az összes munka, ami készült. Gáspár Csaba
írásban is elkészítette.
Kovács László: úgy gondolja, hogy a közmeghallgatás témája Abony belvíz helyzete
legyen. Akkor meg lehet beszélni ezt a témát. Célszerű lenne a költségvetési koncepció
megtárgyalása előtt a belvízhelyzetről beszélni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy ezzel a témával kapcsolatban tartottak már
lakossági fórumot, de meg lehet tartani megint.
Dr. Magyar Gábor Sándor: elmondta, hogy nem indulatokra volt kíváncsi, hanem
tényekre. Az, hogy ő ezeket a dokumentumokat nem kapta meg az lehet, hogy az ő
passzivitásának az eredménye. Viszont ő megnézte az eredményt, megnézte a Vécsey út
környékét. Nem ő rontja a hitelét az Önkormányzatnak, hanem ami hat hónapig áztatja a
lakosait. Az a tény, hogy ott hat hónapja áll a víz. Neki eddig nem volt módja ezen segíteni.
Nem kell indulatoskodni. Azt mondta, hogy az ilyen típusú megoldásokat nem szereti. Azt
mondta, hogy a bemondásra történő dolgokat nem szereti. Ha már ő nem tud a
megoldásokról, akkor legalább azok az emberek tudjanak róla, akiket konkrétan érint. A
lakók úgy érzik, hogy nem törődik velük senki. Talán a kommunikációban van a hiba, talán
túl sok az indulat is. Ha kevesebb lenne, az indulat talán jobb lenne az emberek közérzete is.
Nagyon nagy híve a lakossági fórumnak. Támogatja az elhangzott javaslatot.
Romhányiné dr. Balogh Edit: úgy gondolja, hogy az indulatot nem ő gerjeszti. Ha szombat
délbe hívták ki, ő akkor is kiment. Nem kapott még egy írásos megoldási javaslatot sem
senkitől. Feltételezi, hogy a választási időszakban belemélyedett Dr. Magyar Gábor Sándor
képviselő úr a fennálló helyzetbe. Ha tudná Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő úr a
megoldást, akkor egy hónappal lerövidíthette volna az ott élők szenvedéseit.
Dr. Magyar Gábor Sándor: elmondta, hogy ezért kérte a beszámolót és a szakértői
véleményt.
Gulykáné Gál Erzsébet: javasolja, hogy a Kincskeresőben tegyék közzé, hogy a
lomtalanítással kapcsolatban milyen lehetőségek vannak. Információt kértek az Abokom
Nonprofit Kft.-től, hogy milyen hulladékot lehet kivinni a telephelyre.
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Azt mondták, hogy ne vigyenek ki semmit. Tegyék közzé azokat a dolgokat, amire lehetőség
van, hogy kivigyék. Volt másfél évvel ezelőtt egy sikertelen lomtalanítási akció, akkor is
kiderült, hogy semmi nem vihető ki.
Dr. Németh Mónika: az előző képviselő-testületi ülésen is elmondta, hogy vizsgálatot
indított. A vizsgálat eredményét követően tájékoztatni fogja a Képviselő-testületet,
természetesen a jogszabály rendelkezéseit betartva, hiszen jelen pillanatban egy hatósági
ügyről van szó és a jogszabály meghatározza, hogy hatósági ügyben kinek, mihez van joga.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület zárt üléssel folytatta a munkáját!
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül!
A zárt ülés után a Képviselő-testület nyílt ülésen folytatta a munkáját.
--Dr. Magyar Gábor Sándor: kérte, hogy a meghívóban szereplő nyílt ülés 10. napirendi
pont „A vis maior tartalékkeret igénybevételéről szóló 280/2010.(IX.30.) sz. Képviselőtestületi határozat módosítása” című napirendi pont nyílt ülés 1. napirendi pontjaként
kerüljön megtárgyalásra.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérte a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak nyílt ülés 10.
napirendi pont „A vis maior tartalékkeret igénybevételéről szóló 280/2010.(IX.30.) sz.
Képviselő-testületi határozat módosítása” című napirendi pont nyílt ülés 1. napirendi
pontjaként való megtárgyalásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett a nyílt ülés 10. napirendi pontját „A vis maior tartalékkeret igénybevételéről szóló
280/2010.(IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása” című napirendi pontot nyílt
ülés 1. napirendi pontjaként való megtárgyalását elfogadta.
--1./ Napirendi pont tárgya:

A vis maior tartalékkeret igénybevételéről szóló
280/2010.(IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
módosítása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül
elmondta, hogy ez nem a Vécsey és Dembinszky útra vonatkozó vis maior keret, hanem a
korábban megépített Kazinczy út, Abonyi Lajos út közötti szakasznak a víztelenítésére,
illetve a szivattyúzásoknak a fedezetére biztosított keret. Beadásra került egy 12.630.000.
forintos vis maior keret, amiből 3.789.269. forintot nevesíteni kell.
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Az Önkormányzat költségvetési kerete teljes egészében kimerült. A korábban gátépítésre
átcsoportosított 4.300.000. forintból kerül nevesítésre a vis maior keretben az önerő, hogy
megkapják a további védekezéshez szükséges pályázati pénzeket. Ezt tartalmazza a vis maior
keret. Ha ez megérkezik, ebből tudják majd kifizetni azt a megrendelt csőhálózatot, aminek a
fektetése megkezdődött a mai napon. A Vécsey úttal szemben, végig a Temető úton, egészen
a Kodály Zoltán úti átemelőig.
A Vécsey Károly út 7. számmal szemben lévő villanyoszlopra telepítendő elektromos
szekrény és a Vécsey Károly út 7. mögötti területre szivattyú telepítése. Ez csak egy
ideiglenes megoldás, hiszen az a terület, amire ezt a vizet levezetik, az lakóházakkal övezett.
Ez a víz, ami a Mikes laposon van a Semmelweis, a Tószegi és a Reform út területén fog
levezetődni. Ezt csak azért tudják megkezdeni, mert a Mikes lapos környékén 25 cm-el
csökkent a vízszint. Ha ez a vízszint nem csökkent volna, akkor bármennyire szerették volna
ez a megoldás se jöhetett volna szóba. Gulykáné Gál Erzsébet képviselő elmondta, hogy nem
ért egyet ezzel a megoldással, hogy a Mikes, Dembinszky, Hold út környékéről a
vízelvezetés arra történjen, mert újabb házak és más területek fognak veszélybe kerülni.
Elmondta, a lakossági fórumon is, hogy úgy nem lehet területet vízteleníteni, hogy közben
más ingatlanokat tesznek veszélyhelyzetnek ki. Erre most azért van lehetőség, mert az elmúlt
egy hónapban jelentősen kevesebb csapadék esett, mint a nyár folyamán. A Mikes lapos felé
levezetődő, a Kodály Zoltán úti átemelőtől a Semmelweis úton, Reform úton keresztül most
lehetőség van, a vízelvezetésre. De erre a területre is csak addig tudják engedni a vizet, amíg
nem válik kritikussá és az elvezető csatornából nem fog kiemelkedni a víz. Ez ideiglenes
megoldás, a végleges megoldás az lesz, hogy a Mária Terézia úton keresztül a Máli ér felé
levezető csatornába elvezetik a vizet. Az ötletek, amik korábban jöttek, hogy a Techno
Cenzor és a Fábián tanya közötti területre vezessék a vizet, nem lehetséges, mert annak a
befogadó képessége olyan kicsi, hogy már 40 cm-es vízemelkedés elöntené a Fábián tanyát.
Arról is szó volt, hogy a Szolnoki úti temető melletti árokba vezessék a vizet, de oda sem
lehet, mert nem megfelelő a kapacitása. Illetve az sem megoldás, hogy a nyaralók felé a
Vadaspark melletti területre, mert ott is magas a vízállás és nincs elfolyása a belvíznek,
akkor a Bodócs közben lévő házakat öntenék el. Ez, amit a vis maior keretből fognak
megvalósítani ez egy ideiglenes megoldás és csak addig a tűréshatárig lehet szivattyúzni a
vizet, amíg a Csiky lapos elbírja.
Dr. Magyar Gábor Sándor: képes bemutatót tartott a belvízhelyzetről.
Romhányiné dr. Balogh Edit: ez a probléma nem ettől a filmtől fog megoldódni. Amit
most csinálnak az sem lesz végleges megoldás, csak akkor, ha a városból ténylegesen
kivezetik a vizet. A vízszint csökkenni fog már a jövő héten. Kellett ez a száraz időszak,
hogy a mostani négyes túloldala képes legyen befogadni legalább 50 cm vizet. Több ezer
köbméterről beszélünk. Kéthektáros területről van szó, ahol most másfél méteres a vízállás.
A pincék mindenhol tele vannak vízzel. A Radák úton, ahol ő lakik ott is áll a víz a
pincékben. Abonyban nincsen száraz pince, akiknek a pincében van a kazán elhelyezve, ott
vagy meg kell emelni a kazánt, vagy más fűtésmódra kell kiváltani. Az esőzést nem tudják
befolyásolni. Az rágalom, hogy nem csinálnak semmit. Elmondta, hogy a Vécsey út
tekintetében, de az Abony városára nem igaz, mert nagyon sok minden meg tudtak oldani.
Dr. Magyar Gábor Sándor: kérdezte, hogy ez a viszonylag vékony csővezeték, amin most
vezetik a vizet, ez tud-e működni fagyban is?
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Véleménye szerint, egy felszíni vízvezeték megfagy. Rendelkezniük kell szükséglakásokkal,
mire eljön a fagy, mert ezek a lakások lakhatatlanok lesznek. Fel kell mérni, hogy melyek
azok a házak amelyek vélhetően lakhatatlanná válnak a tél folyamán és az ott lakóknak
szükséglakást kell biztosítani. Kérdezte, hogy a vizsgálat eredménye mikorra várható?
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a cső átmérője, amit lefektetnek 160-as cső,
azaz 16 centiméter átmérőjű cső és 550 méter hosszú. Ez most még a talaj felszíne felett van.
Nem tudja, hogy a mozgóvíz be tud-e fagyni, ezt szakemberek tudják. Ha kell, akkor 80
centiméter mélyre le lehet rakni. Azért nem akarták lerakatni, mert ez nem végleges. A Sívó
kúriánál megmozdult a lépcső a belvíz miatt. Május óta, az építész folyamatosan
dokumentálja és nézi a házakat. Egyetlen egy ház van, ami se megfelelő alappal, se lábazattal
nem rendelkezik, a többi épületben statikai károsodás még nincs, ami miatt indokolt lenne a
kiköltöztetés. Ha mégis akkor az 5-6 házat jelent, annyi önkormányzati lakást tudnak
biztosítani.
Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy 2010. november 5.-e a határideje a vizsgálatnak. A
kollégái védelme érdekében ugyanazt a nyilvánosságot és publicitást szeretné a vizsgálat
eredményének, mint amilyen körben most elhangzott.
Dr. Egedy Zsolt: úgy gondolja, hogy ezt a vizsgálatot el kell végezni. A vizsgálat terjedjen
ki arra vonatkozóan is, amikor a négyes elkerülő útnak volt az építése. Akkor a kivitelező a
humuszt leszedte az építési területről és Abony Városa számára ingyenesen felajánlották. A
Városnak kellett gondoskodnia a humusz elhelyezéséről. Ennek egy része vissza lett töltve,
más része viszont itt maradt a városban. Derüljön ki az, hogy ki volt az a szakember, aki
akkor itt dolgozott a Hivatalban és javaslatot tett az akkori polgármesternek, hogy hova lehet
elhelyezni azt a humuszt. Egy része a szeméttelepre került, a másik része pedig a mostani
Tesco területére került. A sertéstelep mögött egy trágyatároló gödör volt valamikor. A Tesco
építésből kitermelt földmennyiségből, ismeretei szerint 2000 köbméter földet hordtak be
töltésként ebbe a gödörbe. Ez a feltöltést követően betemetésre, és megszüntetésre került. A
Tesco építő cége az Abokom Kft. részére ingyenesen felajánlott földet. Ez azért nem került a
szeméttelepre elhelyezésre, mert ott már a rekultivációs pályázat és a szeméttelep bezárása
nem tette lehetővé, hogy bármilyen anyag behordásra kerülhessen. Tehát volt egyszer egy
feltöltés és most volt egy kitermelés. Ahova most át lesz emelve a víz, az pont a vasút
állomás környéke, az Abokom mellett fog kijutni a külterületre. A Város biztosítási
kötvénnyel rendelkezik. Meg kell nézni, hogy ilyen esetekre kiterjed-e a biztosítási
kötvényüknek a kártérítési része. Raffai László és családja több ingatlant megnézett, de nem
fogadták el egyik ingatlant sem. Az volt a kérésük, hogy inkább töltést vigyen oda az
Abokom Nonprofit Kft. nekik. A filmanyagban, úgy értelmezte, hogy a statikai vizsgálatot a
Városnak kell elkészítenie és akkor van az a 500 ezertől 5 millióig terjedő bírság, hogy ha
nem a határozatban foglaltaknak megfelelően jár el a tulajdonos. Tájékoztatást szeretne
kapni a határozat konkrét témájáról. Javasolta, hogy nézzék meg polgármester asszony képes
bemutatóját is.
Dr. Németh Mónika jegyző az ülésteremből kiment.
Dr. Egedy Zsolt képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 9
fő.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: képes bemutatóval ismertette a belvízhelyzet javítása
érdekében történteket.
Dr. Németh Mónika jegyző az ülésterembe visszajött.
Kelemen Tibor János képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők
száma 8 fő.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a lakosok a közmeghallgatáson
elmondhatják az igényeiket. Jelenleg ez az egy megoldás van, hogy egy 160-as átmérőjű
csövön 550 méteren keresztül, amíg lehet, addig szivattyúval szivattyúzni fogják a vizet a
kritikus területről. Reményeik szerint 50-60 centiméteres vízcsökkenést el tudnak érni.
Kivitették a homokot a Vécsey útra, de egyetlen egy lakó sem segített lepakolni a
homokzsákokat. A lakosoknak saját maguknak is gondoskodniuk kell a megoldásról.
Dr. Magyar Gábor Sándor: úgy gondolja, hogy azért van nyílt ülés, hogy az emberek el
tudják mondani a problémáikat. Ha valakinek gondja van és nem tudja a Hivatalon keresztül
megoldani, akkor a Képviselő-testülethez kell fordulnia. A Képviselő-testületnek az is a
dolga, hogy gondoskodjon a város lakosairól. A Hivatali működés nem tudta ezt a problémát
megoldani, nyílván nem azért mert nem akarta, hanem azért mert kevés az eszköze. Erre a
problémára közösen kell megoldást találni. Ezekkel a problémákkal szembe kell nézni.
Dr. Németh Mónika: úgy gondolja, hogy a belvízvédekezést és az építéshatósági eljárást
szét kell választani. A kettő egynek tűnik, de mégis elválik egymástól. Úgy gondolja, hogy
ha Abonyban összedőlt volna egy ház és meghalt volna alatta két ember, akkor nem ennyien
jönnek be és nem egy képviselő, vagy kettő, hanem tizenkettő kérdezi meg a jegyzőt, hogy
miért nem vették észre, hogy életveszélyes a ház és miért nem intézkedtek.
Kelemen Tibor János képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők
száma 9 fő.
A belvízvédekezés során a védekezés mellett azt is folyamatosan figyelemmel kell kísérni,
hogy a víz milyen károkat tesz a házakban és ez életveszélyt okoz, vagy sem. A kollégái
járják a várost, feljegyzéseket, fényképeket készítenek az épületekről, azért, hogy ez
dokumentálva legyen. Egyetlen egy ingatlan került olyan állapotba, hogy hatósági
intézkedést igényelt. Elhiszi, hogy amikor az ember megkap egy ilyen határozatot, akkor
érzelmileg túltelített állapotban van, de szeretné tájékoztatni őket, hogy ennek az ingatlannak
a használata ideiglenesen lett megtiltva a statikai szakvélemény beszerzéséig. A beszerzésről
a Hivatal fog gondoskodni. Megkerestek megfelelő statikusokat, egyetlen egy személytől
kaptak pozitív visszajelzést, hogy el fogja vállalni ezt a munkát. Statikai vizsgálat után fog
végleges határozat születni az ügyben. Ha az ingatlan életveszélyes, akkor meg kell tiltani a
használatát, mert ha meghal benne valaki, akkor az építéshatóság, illetve a jegyző a felelős.
Azt senki nem szeretné, hogy az olyan házak, amelyek életveszélyesek azokban emberek
lakjanak. A vörös iszapos tragédiakor, voltak olyanok, akik elmentek a barátokhoz, a
rokonokhoz és volt, akiknek a lakhatásáról az Önkormányzat gondoskodott. Ez egy ilyen
összetett dolog.
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Szeretné, hogy ha egy hatósági határozatot kézbe vesznek, akkor mindenki alaposan
elolvasná, és nem támadna sem a Képviselő-testületnek, sem a jegyzőnek azzal, hogy milyen
határozatot adott ki, hiszen a bírságolás arra vonatkozik, hogy ha ebbe az életveszélyes
házba, a tiltás ellenére valaki bemegy, akkor az az ő felelőssége. A teljes körű
tájékoztatáshoz hozzá tartozik, hogy itt egy ideiglenes intézkedésről van szó. A statikai
véleményt a Hivatal fogja beszerezni és kifizetni a díját.
Dr. Egedy Zsolt képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők száma 10
fő.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
304/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a vis maior tartalékkeret igénybevételéről szóló 280/2010.(IX.30.) sz. Képviselő-testületi
határozat módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a 280/2010. (IX.30.) sz. Képviselő-testületi
határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
Az ebr42 reg.szám:21055 károk helyreállításának tervezett összköltsége12.630.896,-Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani saját forrásból, ezért 70 %-os
támogatást igényel a következő forrásösszetételben:
adatok Ft-ban
Megnevezés
2010. év
%
Saját forrás
3.789.269
30
Vis maior igény
8.841.627
70
Források összesen
12.630.896
100
A 3.789.269,-Ft saját forrás fedezete a 278/2010. (IX.23.) számú határozat szerint áll
rendelkezésre.
Határidő: 2010. október 29.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
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Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal
--2./ Napirendi pont tárgya:

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
4/2010.(II.17.) számú rendeletének módosítása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül
elmondta, hogy a főösszegekben nincs változás.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet módosítás elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2010. (XI.02.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.17.) 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 meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat a 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.17.) sz. rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- bevételi főösszeg: 4 195 571 e Ft
- kiadási főösszeg: 4 195 571 e Ft
- ebből: finanszírozási kiadások: 14 503 e Ft
az alábbi részletezéssel:
Bevételek:
Intézményi működési bevételek:
Önkormányzat sajátos működési bevételei:
Önkormányzat költségvetési támogatása:
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések:

371 088 e Ft
931 634 e Ft
862 008 e Ft
10 522 e Ft
54 716 e Ft
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Támogatásértékű bevételek, kiegészítések:
Végleges pénzeszközátvétel államh.kiv.:
Támogatási kölcsönök visszatérülése:
Pénzforgalmi nélküli bevételek:

248 947 e Ft
2 514 e Ft
5 000 e Ft
1 709 142 e Ft
4 195 571 e Ft

Személyi juttatások:
Munkaadókat terhelő járulékok:
Dologi és egyéb folyó kiadások:
Támogatásértékű kiadások:
Végleges pénzeszközátadás(működési célú):
Társadalom- és szociálpolitikai jutt.:
Ellátottak pénzbeli juttatása:
Felújítási kiadások:
Beruházási kiadások:
Végleges pénzeszközátadás(felhalmozási célú):
Kölcsönnyújtás:
Tartós részesedések:
Tartalékok:
Felhalmozási célú hitel visszafizetés:

965 793 e Ft
270 975 e Ft
824 933 e Ft
33 998 e Ft
21 871 e Ft
124 535 e Ft
15 227 e Ft
261 399 e Ft
777 281 e Ft
11 937 e Ft
2 000 e Ft
10 e Ft
871 109 e Ft
14 503 e Ft
4 195 571 e Ft

Kiadások:

(2) A Rendelet 1./a. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(3) A Rendelet 1./b. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(4) A Rendelet 2./a. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(6) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
2 .§
(1) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(2) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
Záró rendelkezés
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
második napon hatályát veszti.
Abony, 2010. október 28.
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Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Németh Mónika
jegyző

Kihirdetve: Abony, 2010. november 02.
Dr. Németh Mónika
jegyző
--3./ Napirendi pont tárgya:

A helyi képviselők, bizottsági tagok, bizottsági elnökök,
tanácsnok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló
45/1994.(XII.29.) számú rendelet módosítása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül
elmondta, hogy az illetményalap szorzószáma változtatható. Maximum 2,2 lehet a
szorzószám. A képviselők száma 17-ről 11-re csökkent, így jelentős megtakarítás érhető el
abban az esetben is, ha a többletmunkáért többlet tiszteletdíj jár. Javasolja a 2,2 szorzót,
hiszen a következő négy évben sem tudja garantálni, hogy nem fognak sokat dolgozni, mert
előttük áll a sok pályázat, amit meg kell valósítani. Ha csak ezt a hónapot nézi, ez már a
negyedik képviselő-testületi ülés. Az elmúlt év átlagában minden hónapban legalább kettő
képviselő-testületi ülés volt, mert sok az elvégzendő munka. Ehhez hozzátartoznak az
ugyanennyi bizottsági ülések is, sőt valamikor több. Úgy gondolja, hogy a megnövekedett
munkához és a nagyobb felelősséghez magasabb tiszteletdíj adható. Ebben az évben az 1,9es alapdíjjal 34.666.000. forintba került a képviselők és a bizottsági tagok összdíjazása. Ha
ezzel a létszámmal számolnak, ami most van, 2,2 megemelt szorzóval is 27.668.000. forintba
fog kerülni a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíja. Tehát hét millió forintos
megtakarítás érhető el azzal, hogy kevesebb a Képviselő-testület létszáma. A
rendeletmódosítás azt is tartalmazza, hogy abban az esetben, ha a képviselők, bizottsági
tagok a tiszteletdíjukról le akarnak mondani, felajánlhatják, és erre egy elkülönített számlát
hoznak létre. Ezt tartalmazza a rendelet 2.§-a. Nem szükséges most dönteni. Az elkülönített
számlán kerül nyilvántartásra az összeg. Dönthetnek a képviselők, bizottsági tagok, hogy
milyen célra kerüljön felhasználásra.
Habony István: elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendet.
Határozatképes döntés nem született. Két szorzószám hangzott el, az 1,9 és a 2,2. Egyik sem
kapta meg a többséget.
Kovács László: elmondta, hogy az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság is megtárgyalta és a
2,2 szorzószámot hagyta jóvá.
Dr. Magyar Gábor Sándor: véleménye szerint, a város gazdálkodása nem javult annyira,
hogy ezeken az összegeken módosítsanak. Maradni kell az 1,9-es szorzónál. Kérdezte, hogy
aki nem veszi fel annak a járulékkal növelt összeget utalják át a számlára?
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Ha esetleg úgy alakul, hogy mégis felveszik, szerinte csak akkor vonható le belőle a járulék,
így a bruttó összeget kérik, hogy átutalódjék erre a számlára. Ezt különböző közhasznú célra
kívánják majd a későbbiekben megjelölt helyre utaltatni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: javasolta, hogy az SZMSZ módosításakor kerüljön
beépítésre szankció, arra vonatkozóan, ha valaki nem vesz rész a testületi és bizottsági
munkában. Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság készítsen egy javaslatot arra, hogy hány
meg nem jelenés von maga után olyan szankciót, hogy büntetéssel legyen sújtva. Attól tart,
hogy a képviselők lemondanak a tiszteletdíjukról és egy idő után belefáradnak és nem lesz
semmi féle érdekeltség. Itt havonta legalább egy tíz-tizenkét óra minimum, amit
önkormányzati munkával kell tölteni. Ha ezt az időt a versenyszférában munkával tölti,
akkor ennek a sokszorosát meg tudnák keresni, akár orvosok is.
Az semmiképpen nem lenne célszerű, hogy a tiszteletdíjukról lemondanak, utána nem
vesznek részt a munkában és a Képviselő-testület meg határozatképtelenné válik, utána meg
írhatnak ki új választást, mert nem lesz érdemi munka. A külső bizottsági tagoknál legyen
megvonható például a bizottsági tagság. A testületi tagoknál a mandátum nem visszavonható,
de az sajnálatos tény lesz, ha ez miatt nem lesz meg a megfelelő érdekeltség és aktivitás a
Képviselő-testületben. Nem szeretné, hogy ha a munka rovására menne az önfeláldozás.
Kovács László: elmondta, hogy az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság az utolsó három
ülését nem tudta megtartani a hiányzás miatt. Olyan is volt, hogy aki tudta, hogy nem fog
indulni a választásokon az hónapok óta nem vett részt az üléseken. A tiszteletdíj azért jár,
hogy a városért elvégezzék a munkát. Mindenki döntse el, hogy ezt a pénzt mire fogja
elkölteni. Ez tiszteletdíj, nem fizetés. Ez azért kell, hogy telefonáljon a képviselő, szervezze
a munkáját, megvegye a folyóiratokat, az egyéb jogszabálygyűjteményeket, ami a
munkájához kell, és a lakossági kapcsolattartáshoz. Egyéb adakozásokhoz, ami karitatív
jellegű, akár a vörös iszaphoz, akár egy óvodába a fenyőfavételre, akár gyermekajándékok
vétele.
Romhányiné dr. Balogh Edit: véleménye szerint, ha valaki nem mond le a tiszteletdíjáról
és ennek ellenére sem vesz részt a munkában, akkor legyen a tiszteletdíjnak bizonyos
százaléka megvonva. Meg kell határozni, hogy mennyi hiányzás vonja maga után a
tiszteletdíj bizonyos százalékának megvonását. Ha hiányzik a meghatározott időn belül,
akkor legyen tiszteletdíj megvonással büntethető, bizottsági tag esetén pedig lehessen
visszahívni a bizottságból, ha érdemi munkát nem végez.
Dr. Magyar Gábor Sándor: elmondta, hogy ők nem lemondanak erről a tiszteletdíjról, csak
irányítani szeretnék. Nem maguk kívánják felhasználni. A munkájuk ilyen típusú
jutalmazását nem kívánják igénybe venni. Sok pénzt költ támogatásokra. Több pénzt tudnak
a munkájuk után közcélra fordítani, mert nem az Állam kapja meg ennek az összegnek a
nagy részét. Nem a munkát akarják kispórolni. Egyetért azzal, hogy ha valaki nem végzi el a
feladatát, akkor az szankcionálható legyen. Azzal is egyetért, hogy ha valaki nem jár, akkor
legyen visszahívható, bár sajnos ez Magyarországon nem megoldható. Meg kell szabni a
mértéket, hogy ha valamennyi időn keresztül nem jelenik meg, akkor attól lehessen
megvonni a pénzét.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2,2 szorzószám szorzatának
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a 2,2-es szorzószám szorzatát elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjai, hogy szavazzanak, bizottsági tag esetében a tiszteletdíj az
alapdíjon felüli alapdíj 45%-áról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett bizottsági tag esetében a tiszteletdíj az alapdíjon felüli alapdíj 45%-át egyhangúlag
elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a bizottság elnökének tiszteletdíja az
alapdíjon felüli alapdíj 90%-áról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a bizottsági elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felüli alapdíj 90%-át elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a bizottság nem képviselő tagjának az
alapdíj 45%-ának megfelelő összegű tiszteletdíjáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a bizottság nem képviselő tagjának az alapdíj 45%-ának megfelelő összegű
tiszteletdíját elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendeletmódosítás elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett a rendeletmódosítást elfogadta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2010. (XI.02.) önkormányzati rendelete
a helyi képviselők, bizottsági tagok, bizottsági elnökök, tanácsnok tiszteletdíjáról és
költségtérítéséről szóló 45/1994. (XIII.29.) számú rendeletének módosításáról
Abony Város Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.
törvény 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. § (1) bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásnak egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A helyi képviselők, bizottsági tagok, bizottsági elnökök, tanácsnok tiszteletdíjáról és
költségtérítéséről szóló 45/1994. (XII.29.) számú rendelet (továbbiakban: ÖR) 2. § - a
helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) A helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíja a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 43.§ (1) bekezdése szerint megállapított
illetményalap mindenkori összegének és a 2,2 szorzószám szorzata (továbbiakban: alapdíj).
(2) Bizottsági tag esetén a tiszteletdíj az alapdíjon felül – több bizottsági tagság esetén is - az
alapdíj 45 %-a.
(3) A bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül az alapdíj 90 %-a.
(4) A bizottság nem képviselő tagja az alapdíj 45 % - ának megfelelő összegű tiszteletdíjban
részesül.
(5) A tiszteletdíj összegét havonta utólag kell a helyi képviselők és bizottsági elnökök, tagok,
tanácsnok részére kifizetni.
(6) Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, tagok, a tanácsnok tevékenységét és
feladatkörét az Ötv., valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete tartalmazza.
(7) A bizottság tagját a megállapított tiszteletdíjon felül, külön az elnökhelyettesi tisztség
betöltéséért, tiszteletdíj nem illeti meg.”
2. §
Az ÖR a következő 4/A. § - sal egészül ki:
„4/A. § (1) Ha az önkormányzati képviselő, vagy bizottság tagja az e rendelet alapján
megállapított tiszteletdíjáról írásbeli nyilatkozatában lemond, annak tartalmaznia kell az
alábbiakat:
a) mely időszakra járó tiszteletdíjról kíván lemondani,
b) az a) pontban meghatározott időszakra járó tiszteletdíj összege mely célra kerüljön
felhasználásra.
(2) Amennyiben a tiszteletdíjról való lemondás időpontjában a felhasználás célja az írásbeli
nyilatkozatban nem kerül meghatározásra, abban az esetben a nyilatkozatnak tartalmaznia
kell, hogy az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott időszakra járó tiszteletdíj összege a
„Tiszteletdíj felajánlása” elnevezésű számlára kerüljön utalásra, és felhasználásáról későbbi
időpontban nyilatkozik a képviselő, illetve bizottság tagja.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az éves költségvetési rendelet
módosítása szükséges.”
3. §
Záró rendelkezés
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő második
napon hatályát veszti.
Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 28.-án megtartott
ülésén.
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Németh Mónika
jegyző
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Kihirdetve: Abony, 2010. november 02.
Dr. Németh Mónika
jegyző
--4./ Napirendi pont tárgya:

Szapáry út felújítása (TEUT) című pályázathoz tartozó fel
nem használt támogatási összegről való lemondás

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem
kívánt tenni.
Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők
száma 9 fő.
Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy a határozati javaslatban véletlenül a Thököly és Vak
Bottyán utca és ezeknek a kódja került beírásra. Ezt ki fogják javítani a Szapáry utcára.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozat javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
305/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Szapáry út felújítása (TEUT) című pályázathoz tartozó fel nem használt támogatási
összegről való lemondásról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
Képviselő-testület a KMRFT-TEUT-137/2009 a Szapáry út felújításához kapcsolódó
130011709U – számú támogatási szerződés értelmében, a beruházás során fel nem
használt támogatási összegről: 2.596.290,- Ft-ról lemond.
Határidő: 2010.11.02.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
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Értesül:

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Magyar Államkincstár
---

5./ Napirendi pont tárgya: Thököly és Vak Bottyán utcák felújítása (TEUT) című
pályázathoz tartozó fel nem használt támogatási összegről
való lemondás
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem
kívánt tenni.
Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
306/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Thököly és Vak Bottyán utcák felújítása (TEUT) című pályázathoz tartozó fel nem
használt támogatási összegről való lemondásról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
Képviselő-testület a KMRFT-TEUT-136/2009 a Thököly és Vak Bottyán utcák
felújításához kapcsolódó 130003609U – számú támogatási szerződés értelmében, a
beruházás során fel nem használt támogatási összegről: 59.070,- Ft-ról lemond.
Határidő: 2010.11.02.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
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Értesül:

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Magyar Államkincstár
---

6./ Napirendi pont tárgya:

Magyar Vöröskereszt Pest
támogatás folyósítási kérelme

Megyei

Szervezetének

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem
kívánt tenni.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
307/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatás folyósítási kérelméről
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 Magyar Vöröskereszt Pest Megyei
Szervezetének a Véradók Napja alkalmából megrendezésre kerülő ünnepség költségeihez
benyújtott támogatás folyósítási kérelmét támogatja.
2. A támogatás összege 15.000,-Ft, melynek fedezete a (841-1261) Polgármesteri Hivatal
szakfeladat 552199 Különféle egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások előirányzat
során biztosított.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a
határozatban foglaltaknak megfelelő Támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2010. november 15.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A határozat végrehajtásban közreműködik:
Gazdasági Osztály
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A határozatról értesül:
1.Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Dr. Németh Mónika jegyző
3. Gazdasági Osztály
4. Jegyzői Titkárság
5. Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete
--7./ Napirendi pont tárgya:

Az Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők
Egyesület dísz postagalambok országos fajtakiállítás
számára a Sportcsarnok ingyenes használatba adása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül
elmondta, hogy a tavalyi évben is nagyon színvonalas volt a kiállítás.
Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztést és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
308/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők Egyesület dísz galambok országos
fajtakiállítás számára a Sportcsarnok ingyenes használatba adásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, Abony Város
vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló Önkormányzat
13/2007. (IV. 12.) sz. rendelet 8. § (2) bekezdés alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Városi Sportcsarnok
ingyenes használatba adásához az Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők
Egyesülete számára a 2011. évi országos galamb kiállításra 2011. január 27-30
között. Az Egyesület a rendezvény után a Sportcsarnokot tiszta, rendezett állapotban
köteles visszaadni.
2. Felkéri a Városi Sportcsarnok intézményvezetőjét, illetve Romhányiné dr. Balogh
Edit polgármestert, hogy a rendezvény megvalósítása érdekében a szükséges
intézkedéseket tegyék meg.
Határidő: 2010. november 05.
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Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Sárkányné Bálint Mária Városi Sportcsarnok vezetője
A határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők Egyesülete
Sárkányné Bálint Mária Városi Sportcsarnok vezetője
--8./ Napirendi pont tárgya:

KMOP – 4.5.2-09-2009 „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde
létesítése Abonyban” című pályázathoz könyvvizsgálói
feladatok ellátása kapcsán cég megbízása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Javasolta, a C.C.
Audit Könyvvizsgálói Kft.-ét megbízni.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a C.C. Audit
Könyvvizsgáló Kft. megbízásának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a C.C. Audit Könyvvizsgálói Kft. megbízását egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
309/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP – 4.5.2-09-2009 „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde létesítése Abonyban” című
pályázathoz könyvvizsgálói feladatok ellátása kapcsán cég megbízásáról
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. A Képviselő-testület az Abony Város Kreatív Kópévár- Új bölcsőde létesítése
Abonyban című KMOP – 4.5.2-09-2009 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó
könyvvizsgálói feladatok teljes körű ellátásával a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.-t
bízza meg.
2. A megbízási díj 860.000.- Ft + ÁFA pályázaton belül biztosított.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a
határozat mellékletét képező megbízási szerződés aláírására.
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Határidő: 2010 november 15.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Tuka Marianna egyéni vállalkozó
C.C.Audit Könyvvizsgáló Kft
ELE-CASH Könyvelő, Könyvvizsgáló, Adószakértő Kft.
A határozat melléklete ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
--Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő
képviselők száma 10 fő.
9./ Napirendi pont tárgya:

A KMOP-4.5.2-09-2009 kódjelű, „Kreatív Kópévár – Új
bölcsőde létesítése Abonyban” című pályázathoz
kapcsolódóan nyilvánosság biztosítására szerződés
megkötése

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül
elmondta, hogy a két millió forint felosztása még ezután fog megtörténni. A szervezés
lebonyolítására az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhelyet
fogják megkérni. A záró rendezvényen szeretne egy színvonalas műsort a gyermekek
részére. Ez fog nagyobb összegbe kerülni, nem a meghívók. Ennek a kulturális programnak a
szervezésére a Művelődési Ház alkalmas.
Dr. Magyar Gábor Sándor: úgy gondolja, hogy jó ötlet, hogy a kulturális intézmény végzi
el ennek a megszervezését. Kérdezte, hogy milyen szempontok szerint választják ki a
meghívott vállalkozók körét?
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy általában a helyi vállalkozók köréből
választják ki és általában azokat, akikkel már dolgoztak. Javasolja a Gedi-Press
Reklámirodát megbízni a nyilvánosság feladatainak ellátásával. A két millió forint
felhasználásáról később fognak dönteni az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és
Múzeumi Kiállítóhely bevonásával. A két millió forintból a nagyobb rész a záró rendezvény
lebonyolítása.
Kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a Gedi-Press
Reklámiroda megbízásának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a Gedi-Press Reklámiroda megbízását egyhangúlag elfogadta, és a
következő határozatot hozta:
310/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP – 4.5.2-09-2009 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde létesítése Abonyban”
című pályázathoz kapcsolódóan nyilvánosság biztosítására szerződés megkötéséről
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 9.§ és 80. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a KMOP-4.5.2-09-2009 kódjelű „Kreatív Kópévár- Új bölcsőde
létesítése Abonyban” című pályázathoz kapcsolódó tájékoztatás, nyilvánosság
feladatainak teljes körű ellátásával a Gedi-Press Reklámiroda 2740, Abony, Szolnoki
út 1. bízza meg.
2. A megbízási díj bruttó: 350.000.- Ft, melynek fedezete a pályázaton belül biztosított.
3.A Képviselő-testület a KMOP-4.5.2-09-2009 kódjelű „Kreatív Kópévár- Új bölcsőde
létesítése Abonyban” című pályázathoz kapcsolódó feladatok szervezését az Abonyi
Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely végzi (bruttó) 2.000.000 Ft
értékben, amely összeg felosztásáról a későbbiekben dönt.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a
határozat mellékletét képező szerződés aláírására.
Határidő: 2010. november 15.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Gedi-Press Reklámiroda
VM Média Kft.
Katona Nyomda Kft.
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely
A határozat melléklete ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
---
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10./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 2011. évi Ellenőrzési
Tervének jóváhagyása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül
elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottságnak volt egy olyan javaslata, hogy a Gyulai Gaál
Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Somogyi Imre Általános
Iskola kerüljön első helyre az ellenőrzési szempontok körében a tankönyvellátás témában.
Második helyen az óvodák, harmadik helyen pedig az Abonyi Lajos Művelődési Ház
Könyvtár, és Múzeumi Kiállítóhely szerepeljen. Tartalék témakörben a Montágh Imre
Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménynek azon
feladatai szerepeljenek, amelyek kistérségi szinten vannak ellátva ezek a logopédia és a
gyógytestnevelés.
Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy néhány évvel ezelőtt két fő látta el a belső ellenőrzést a
Polgármesteri Hivatalban. Három évvel ezelőtt a kistérség vette át ezt a feladatot. Ezért
jelentős költségcsökkenés történt. Ezzel párhuzamosan a vizsgálattal töltött órák száma is
jelentősen csökkent. A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási
Intézménynél és a Somogyi Imre Általános Iskolánál a tanulói tankönyvellátást három évvel
ezelőtt ellenőrizték. Nem gondolja, hogy megint kellene ezt ellenőrizni. Ha a többi
intézménynél létszám és bérgazdálkodást ellenőriznek, akkor úgy gondolja, hogy a Gyulai
Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél és a Somogyi Imre
Általános Iskolánál is hasonló témakörben történjen ellenőrzés. A létszámgazdálkodás
munkaügyi és pénzügyi rendszerének a vizsgálata történjen meg. Ez a javaslata vonatkozik
az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhelyre és az óvodákra is.
Romhányiné dr. Balogh Edit: ugyanez a javaslata. A tartalék témakörben javasolja a Bihari
János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél a bér, létszám munkaügyi és
pénzügyi ellenőrzést. Voltak tartalékolt, zárolt helyek ezt ellenőrizzék, hogy hogyan került
megszüntetésre. Ezt a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény ellenőrzése elé tenné, mert ott csak létszámellenőrzés történik.
Kocsiné Tóth Valéria: elmondta, hogy a szakbizottság tárgyalta az ellenőrzési tervet. Nem
tudja, hogy miért kellene változtatni. A javaslatokat tegyék el a jövőre.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a mai napon is jutott olyan információ a
tudomására amit, amíg a vizsgálat nem zárul le nem kíván megosztani, de indokolt az
ellenőrzés a Somogyi Imre Általános Iskolánál, a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél és a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézménynél is.
Kovács László: elmondta, hogy az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsági tárgyalta az
ellenőrzési tervet. A tartalék témakörhöz javasolták, hogy az elektronikus közigazgatás
működése terén is legyen ellenőrzés.
Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy az ez évi ellenőrzési tervben benne van.

34

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ismertette az elhangzott módosító javaslatot.
1. A 2011. évi Belső Ellenőrzési munkaterv:
1. Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél,
valamint a Somogyi Imre Általános Iskola létszám- és bérgazdálkodás munkaügyi
és pénzügyi ellenőrzése.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola
Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél, valamint a Somogyi Imre Általános Iskola
létszám- és bérgazdálkodás munkaügyi és pénzügyi ellenőrzésének elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél,
valamint a Somogyi Imre Általános Iskola létszám- és bérgazdálkodás munkaügyi és
pénzügyi ellenőrzését elfogadta.
Ismertette az elhangzott módosító javaslatot:
2. Tartalék témakör:
1. Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél létszám- és
bérgazdálkodás munkaügyi és pénzügyi ellenőrzése.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézménynél létszám- és bérgazdálkodás munkaügyi és pénzügyi
ellenőrzésének elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél létszám- és
bérgazdálkodás munkaügyi és pénzügyi ellenőrzését elfogadta.
Ismertette az elhangzott módosító javaslatot.
2. Tartalék témakör:
2. Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménynél logopédia, gyógytestnevelés kistérségi feladatellátás
keretén belüli ellenőrzése, létszám- és bérgazdálkodás munkaügyi és pénzügyi
ellenőrzése.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménynél logopédia, gyógytestnevelés
kistérségi feladatellátás keretén belüli ellenőrzésről, létszám- és bérgazdálkodás munkaügyi
és pénzügyi ellenőrzésének elfogadásáról.

35

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézménynél logopédia, gyógytestnevelés kistérségi feladatellátás keretén belüli ellenőrzést,
létszám- és bérgazdálkodás munkaügyi és pénzügyi ellenőrzését egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról az elhangzott módosító javaslatokkal együtt.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot az elhangzott módosító javaslatokkal együtt
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
311/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2011. évi Ellenőrzési Tervének jóváhagyásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 92. § alapján, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
120-121/A. § értelmében, figyelembe véve a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló
193/2003. (XI. 26.) sz. Kormányrendeletben foglaltakat, Abony Város Önkormányzat 2011.
évi Ellenőrzési Tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. A 2011. évi Belső Ellenőrzési munkaterv:
1. Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél,
valamint a Somogyi Imre Általános Iskola létszám- és bérgazdálkodás munkaügyi
és pénzügyi ellenőrzése.
2. Gyöngyszemek Óvodája, Pingvines Óvodája, Szivárvány Bölcsőde, Óvodája
létszám- és bérgazdálkodás munkaügyi és pénzügyi ellenőrzése.
3. Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár, és Múzeumi Kiállítóhely létszám és
bérgazdálkodás munkaügyi és pénzügyi ellenőrzése.
2. Tartalék témakör:
1. Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél létszám- és
bérgazdálkodás munkaügyi és pénzügyi ellenőrzése.
2. Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménynél logopédia, gyógytestnevelés kistérségi feladatellátás
keretén belüli ellenőrzése, létszám- és bérgazdálkodás munkaügyi és pénzügyi
ellenőrzése.
3. Az Abony Város Önkormányzatát megillető vizsgálati napok számának
ismeretében szükséges a határozat kiegészítése, pontosítása.
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Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Dr. Németh Mónika
A határozat végrehajtásában közreműködik: Vincent Auditor Kft.
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Dr. Németh Mónika jegyző
3. Urbán Ildikó aljegyző
4. Vincent Auditor Kft.
5. Valamennyi osztályvezető
--11./ Napirendi pont tárgya: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Remondis
Kétpó Kft. Felügyelő Bizottsági tagságához történő
hozzájárulás
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül
elmondta, hogy ő nem fog szavazni. A Képviselő-testület belátására bízza, hogy kívánják-e,
hogy részt vegyen benne, ha igen akkor az összeférhetetlenség szempontjából adjanak
felmentést neki, ha nem akkor tiszteletben fogja tartani a Képviselő-testület döntését. Dr.
Egedy Zsolt képviselő kérte, hogy kerüljön kiosztásra a Remondis Kétpó Kft. beszámolója.
Mindenki megkapta a múlt évit, mert az ez évi május 31.-én került zárásra. Benne van a
kiegészítő beszámoló és a számszaki adatok tőkére, vagyonra, mindenre vonatkozóan. Ha
akarják, akkor kimegy addig, amíg megvitatja a Képviselő-testület.
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester az ülés vezetését átadta Kovács Lászlónak
az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnökének.
Parti Mihály: úgy gondolja, hogy maradjon a teremben polgármester asszony.
Romhányiné dr. Balogh Edit: akkor marad, csak nem szavaz.
Kovács László: kérdezte, hogy 2010.-ben valóban 2015.-ig került-e elfogadásra a felügyelő
bizottsági tagsága a polgármester asszonynak? Ha ez így van, akkor miért most értesültek
róla?
Romhányiné dr. Balogh Edit: véleménye szerint, az akkor lett volna, hogy ha a saját cég
végzi. Úgy tudja, hogy 2011. december 31-el az ő mandátuma lejár. 2007-ben lett a
Felügyelő Bizottság tagja. A bizottságban a létszám csökkentve lett az idén. A Gazdasági
Törvénynek megfelelően csökkentve lett az öt főről három főre.
Parti Mihály: úgy gondolja, hogy polgármester asszonynak az eddigi tevékenységében
nincs kifogásolni való. De Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő urat javasolja a Felügyelő
Bizottságba. Azért, hogy hátha többet tudna tenni a szemétdíj csökkentése érdekében.
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Kovács László: kérdezte, hogy Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő úr elfogadja-e Parti
Mihály képviselőnek a javaslatát, miszerint őt javasolja a Felügyelő Bizottság tagjának?
Dr. Magyar Gábor Sándor: nem fogadja el.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy javasolhat a Képviselő-testület bizottsági
tagot, de a konzorcium 24 tagja dönt.
Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy a Felügyelő bizottsági mandátum időpontja a Mi
Abonyunk portálon jelent meg. A nyilvános cég adatokból került beszúrásra. Tehát 2010.
február 1-jétől 2015. február 1-ig szólna ez a Felügyelő bizottsági tagság.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy 2010 februárjában is ugyanaz a Képviselőtestület volt, mint aki 2007-ben a Felügyelő bizottsági tagságát elfogadta. Ő csak azt tudja,
hogy három főre csökkent az öt főről a Gazdasági Törvény miatt a bizottság. Ha azt mondja
Abony Város Önkormányzata, hogy nem kell neki a bizottságban lenni, akkor ő ezen nem
fog megsértődni.
Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester asszony
személyénél, és Juhász Enikőnél van ez az időpont. A harmadik bizottsági tagnál pedig az
eredeti időtartam van.
Romhányiné dr. Balogh Edit: úgy gondolja, hogy mindenkinek egyformán van az időpont.
Két német tag kikerült a bizottságból, mivel sokszor nem voltak határozatképesek, mert nem
tudtak eljönni Németországból. Először Boldog István volt, Szabó István a Remondis
részéről, illetve ő maga. Amikor Boldog István bekerült a Parlamentbe májusba, akkor
összeférhetetlenség miatt le kellett neki mondania a bizottsági tagságáról, így került be
Juhász Enikő.
Kelemen Tibor János: véleménye szerint, sok vita van a Felügyelő bizottsági tagságról, a
szemétszállításról, és a Remondis Kft.-vel kötött szerződésekről. Ha most úgy dönt a
Képviselő-testület, hogy polgármester asszony nem kell, hogy a Felügyelő Bizottság tagja
legyen, akkor nem kapnak információkat arról, hogy a közeljövőben mi lesz velük. Kérdezte,
hogy ha ki tudnak lépni a konzorciumból, hogy a szemétszállítással ne kelljen Kétpón lenni,
hanem esetleg, egy közelebbi helyet tudnának találni, akkor mi lesz velük, hogy ha nem
tudnak semmit magukról? Mi lesz azokkal a helyzetekkel, hogy ha esetleg ki tudnának lépni
úgy, hogy eladják a részüket? Akkor hogyan beszélnék meg ezeket, úgy hogy ott nincs
képviselőjük?
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a konzorciumba mindenképpen benne
vannak, információhoz hozzá tudnak jutni, de sokkal több mindent ki tud harcolni, hogy ha a
Felügyelő Bizottságnak a tagja.
Kovács László: kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
„Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester nem szavazott.”
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Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta:
312/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Remondis Kétpó Kft. Felügyelő Bizottsági
tagságához történő hozzájárulásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 33/A. § b) pontjának bb) alpontja alapján hozzájárul Romhányiné dr. Balogh
Edit polgármester Remondis Kétpó Kft. Felügyelő Bizottságában betöltött tagságához.
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Remondis Kétpó Kft.
--12./ Napirendi pont tárgya: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem
kívánt tenni.
Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott le.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról.
„A fő nem szavazott.”
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta:
313/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
lejárt határidejű határozatokról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, Abony Város Önkormányzat Képviselő-
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testülete által hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtása kapcsán az alábbi
határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az alábbi
határozatokat:
 Z-286/2007. (VIII.30.) Az ABOKOM Kht. ügyvezető igazgatói állására kiírt
pályázat elbírálása
 Z-308/2007. (VIII.30.) Abokom Kht. Felügyelő Bizottság tagjainak
megválasztása egységes szerkezetbe foglalva a Képviselő-testület 337/2007.
(IX. 27.) számú határozatával
 337/2007. (IX.27.) Az ABOKOM Kht. Felügyelő Bizottság tagjainak
megválasztásáról szóló Z-308/2007. (VIII. 30.) számú képviselő-testületi
határozat kiegészítése és az ABOKOM Kht. Felügyelő Bizottság ügyrendjének
jóváhagyása
 Z-99/2009. (III.26.) Az ABOKOM Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság
tagjának megválasztása
 175/2009. (V.28.) A Közép-magyarországi Operatív Program keretében
kiírásra került „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz
(akadálymentesítés)” c. és a KMOP-2009-4.5.3. kódjelű pályázati kiíráson
történő részvételi lehetőség
 178/2009. (V.28.) A 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési
célelőirányzatból megvalósuló és a Közép-magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács által kiírásra került KMRFT-TEUT-2009 pályázati kiíráson
történő részvételi lehetőség
 274/2009. (VIII.27.) A Közép-magyarországi Operatív Program keretében
kiírásra került „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és
kapacitásának bővítése” című és a KMOP-2009-4.5.2./B kódjelű pályázati
kiíráson történő részvételi lehetőség
 423/2009. (XII.16.) Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtásra
kerülő „2010/1. Téli, tavaszi közmunkaprogram” című pályázat támogatása
 Z-424/2009. (XII. 17.) Elővásárlási jog gyakorlása árverés útján értékesített
lakóingatlanról
 19/2010. (I.28.) A KMOP-2009-4.5.3 Egyenlő esélyű hozzáférés a
közszolgáltatásokhoz
Somogyi
Imre
Általános
Iskola
komplex
akadálymentesítéséhez című pályázat műszaki ellenőri feladatainak ellátására
cég kiválasztása
 23/2010. (I.28.) 4. pontja Báthory, Deák, Jókai, Thököly, Vak Bottyán és
Szapáry utcák felújításához és a vasúti kövek további felhasználásához,
valamint a 2010. évben kátyúzni kívánt utakhoz kapcsolódó Közbeszerzési
Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízása
 70/2010. (III. 25.) Útépítések miatt indokolt vízvezeték hálózat cseréje
 106/2010. (IV.29.) A főépítészi feladatok megbízási szerződés alapján történő
ellátása
 Z-111/2010. (IV.29.) Tájékoztató a Tóth László ellen indult fegyelmi
eljárással kapcsolatban hozott bírósági ítéletről
 141/2010. (V.27.) A KMOP-4.5.3-09-2009-0040 kódjelű „Az alapfokú
közoktatáshoz való egyenlő hozzáférés megvalósítása az abonyi Somogyi Imre
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Általános Iskolában” című pályázathoz kapcsolódóan eszközbeszerzésre
irányuló szerződés megkötése
151/2010. (V. 27.) Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap
kezdeményezéshez való csatlakozásról
176/2010. (VI. 24.) Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai
programjának szakértői véleményezésére megbízás (Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde)
177/2010. (VI. 24.) Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai
programjának szakértői véleményezésére megbízás (Gyöngyszemek Óvodája)
178/2010. (VI. 24.) Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai
programjának szakértői véleményezésére megbízás (Pingvines Óvoda)
179/2010. (VI. 24.) Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai
programjának szakértői véleményezésére megbízás (Bihari János Zeneiskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény)
180/2010. (VI. 24.) Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai
programjának szakértői véleményezésére megbízás (Kinizsi Pál Gimnázium és
Szakközépiskola)
Z-182/2010. (VI.24.) SANAMED KFT. és Abony Város Önkormányzat
között lévő az önkormányzat egészségügyi járóbeteg-szakellátás
működtetésére vonatkozó egészségügyi ellátási szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetése
Z-203/2010. (VII.29.) Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat
rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007
azonosító számú projekt megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásának megtárgyalása
Z-204/2010. (VII.29.) Javaslattétel kitüntető díjak adományozására
215/2010. (VII. 29.) Szilágyi Erzsébet út építésére kiviteli terv elkészítésére
tervező megbízása
216/2010. (VII. 29.) Abony, Simonffy u. 3. sz. alatti 409/3 hrsz-ú ingatlan
értékesítése pályázat útján
Z-227/2010. (VIII.12.) A Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló
alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című KMOP-4.3.2.-2008-0008.
számú projekt kivitelezésének hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárás felhívásának megtárgyalása
Z-228/2010. (VIII.12.) A Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló
alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című KMOP-4.3.2.-2008-0008.
számú projekt kivitelezésének hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárás felhívásának megtárgyalása
235/2010. (VIII.26.) Az ABOKOM Nonprofit Kft-vel a közműfejlesztési
hozzájárulás felhasználásának tárgyában kötött megállapodás módosítása
244/2010. (VIII.26.) Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet járóbeteg-szakellátó
tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására cég kiválasztása
246/2010. (VIII.26.) Az Abony, Simonffy u. 3. szám alatti 409/3 hrsz-ú
ingatlan értékesítése pályázat útján
Z-250/2010. (VIII.26.) Vágó Krisztián részére önkormányzati lakás
önkormányzati érdekből történő bérbeadása
257/2010. (IX.07.) Abony, Vak Bottyán u. 2. sz. 1536/1 hrsz. alatti ingatlanon
álló volt
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 268/2010. (IX.23.) A nyári gyermekétkeztetés fedezetének biztosítása
 270/2010. (IX.23.) Az Abony, Simonffy u. 3. sz alatti 409/3 hrsz-ú ingatlan
értékesítésére beérkezett pályázatok elbírálása
 271/2010. (IX.23.) A 7. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátása
 272/2010. (IX.23.) Abony város belterületi utcáiban útfelújítási
munkálatokhoz kapcsolódó önerő meghatározása (Báthory, Deák, Jókai – Vak
Bottyán, Thököly- Szapáry)
 273/2010. (IX.23.) Abony város belterületi utcáiban útfelújítási
munkálatokhoz kapcsolódó önerő meghatározása (Báthory, Deák, Jókai – Vak
Bottyán, Thököly- Szapáry)
 274/2010. (IX.23.) Abony város belterületi utcáiban útfelújítási
munkálatokhoz kapcsolódó önerő meghatározása (Báthory, Deák, Jókai – Vak
Bottyán, Thököly- Szapáry)
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatok határidő
megjelölése nélküli hatályban tartását rendeli el:
 Z-156/2010. (V.31.) A Báthory, Deák, Jókai, Thököly, Vak Bottyán és
Szapáry utcák felújításához és a vasúti kövek további felhasználásához,
valamint a 2010-es évben kátyúzni kívánt utakhoz kapcsolódó közbeszerzési
eljárás eredményének megállapítása
 Z-159/2010. (VI.10.) A KMOP-2009-4.5.3 Egyenlő esélyű hozzáférés a
közszolgáltatásokhoz a Somogyi Imre Általános Iskola komplex
akadálymentesítéséhez című pályázat közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása
 236/2010. (VIII.26.) Az intézmények Alapító Okiratának felülvizsgálatára és
módosítására
 237/2010. (VIII.26.) Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai
programjának jóváhagyása (Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola)
 238/2010. (VIII.26.) Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai
programjának jóváhagyása (Bihari János Zeneiskola, AMI)
 240/2010. (VIII.26.) Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai
programjának jóváhagyása (Pingvines Óvoda)
 241/2010. (VIII.26.) Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai
programjának jóváhagyása (Gyöngyszemek Óvodája)
 242/2010. (VIII.26.) Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai
programjának jóváhagyása (Szivárvány Óvoda és Bölcsőde)
 Z-256/2010. (IX.07.) Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló
alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című KMOP-4.3.2-2008-0008
számú projekt kivitelezésének hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárás eredményének megállapítása
 258/2010. (IX.07.) Az ABOKOM Nonprofit Kft. Alapító Okiratának
módosítása
 266/2010. (IX.23.) Somogyi Imre Általános Iskola és a Gyulai Gaál Miklós
Általános Iskola, AMI Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyása
 267/2010. (IX.23.) Somogyi Imre Általános Iskola és a Gyulai Gaál Miklós
Általános Iskola, AMI Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyása
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3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását rendeli el
az alábbi határozatok végrehajtására:
 421/2008. (XII. 18.) A Polgármesteri Hivatal 2009. évi informatikai
fejlesztésére fedezet biztosítása
Határidő: 2010. november 30.
 348/2009. (X.29.) KEOP-2009-5.3.0/A kódjelű, a Gyulai Gaál Miklós
Általános és a Somogyi Imre Általános Iskolák fűtéskorszerűsítésére, és
energiahatékonyságának növelése című pályázathoz szükséges önerő
mértékének meghatározása
Határidő: 2010. december 31.
 25/2010. (I.28.) Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2010. évi
teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása
Határidő: 2010. december 31.
 38/2010. (II. 15.) Abony Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
megalkotása
Határidő: 2010. november 30.
 71/2010. (III.25.) Abonyi Lajos Múzeum és Kiállítóhely biztonságtechnikai
berendezésének megoldása
Határidő: 2010. december 31.
 145/2010. (V.27.) Egészségügyi Centrum telekhatáron kívüli tervezési
feladatok ellátására megbízás
Határidő: 2010. november 30.
 146/2010. (V.27.) Az Abony piac és üzletház projekt részletes üzleti terv
elkészítésére megbízás
Határidő: 2010. december 31.
 175/2010. (VI.24.) A 2010/2011-es tanév indítható osztályai számának
meghatározása
Határidő: 2011. június 30.
 181/2010. (VI. 24.) Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai
programjának szakértői véleményezésére megbízás (Montágh Imre Általános
Iskola, Óvoda és EGYMI)
Határidő: 2010. december 31.
 Z-226/2010. (VIII.12.) Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat
rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007
azonosító számú projekt megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásának megtárgyalása
Határidő: 2010. október 31.
 239/2010. (VIII.26.) Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai
programjának jóváhagyása (Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és
EGYMI)
Határidő: 2010. december 31.
 243/2010. (VIII.26.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2011. évi csatlakozása
Határidő: 2010. december 31.
 Z-248/2010. (VIII.26.) ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására
beérkezett pályázatok elbírálása
Határidő: 2013. augusztus 31.
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 Z-251/2010. (VIII.26.) Az ABOKOM Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
tagjainak megválasztása
Határidő: 2013. augusztus 31.
 Z-262/2010. (IX.23.) Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet járóbetegszakellátása közbeszerzési eljárás tárgyában ajánlattételi felhívás jóváhagyása
Határidő: 2010. december 31.
 278/2010. (IX.23.) Belvízzel kapcsolatos tájékoztató
Határidő: 2010. december 31.
A határozatról értesülnek:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
--13./ Napirendi pont tárgya: Egyebek
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a Nagyabonyi Színkörnek kiosztásra került
egy kérelme, amelyben kérik, hogy támogassák a színjátszó kört. Ezt tájékoztatásként
mondta el, valószínűleg előterjesztést fognak ezzel kapcsolatban készíteni.
Habony István: kérdezte, hogy ezt nem kellene előzetesen a Pénzügyi Bizottságnak
megtárgyalnia?
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy ez csak magánszemélyekre vonatkozik.
Tehát ha képviselő vagy vállalkozó akarja támogatni őket. Már bejegyzett egyesületként
vannak nyilvántartva, saját számlaszámmal rendelkeznek. Ha Önkormányzat akarja
tárgyalni, akkor az költségvetési koncepció, költségvetéskor kerül eléjük, ugyanúgy mint
minden más egyesület. Ez a felhívás arról szól, hogy várják a felajánlásokat. Tőkére van
szükségük, hogy elinduljanak és utána önfenntartó egyesületként működnének.
Habony István: ő úgy értelmezte, hogy a színkör támogatást kér tőlük, ahhoz, hogy az első
színdarabbal elinduljanak. Később pedig önjárók lesznek.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy megkereste Király Béláné, hogy ezt tegyék
közzé, hogy működik a színkör, van számlaszámuk és várják a felajánlásokat.
Habony István: kérdezte, hogy kell-e Abony városának két színjátszó kör? A versenynek
mindig híve volt, de nem biztos, hogy ez most jó felé vezet. Mindenki úgy alakít civil
szervezetet, ahogy gondolja. Akkor lennének erősek, hogy ha egy erős színjátszó körük
lenne.
Romhányiné dr. Balogh Edit: véleménye szerint, az egyesületek életébe nem tudnak
beleszólni. A személyes konfliktusokat felülről nem lehet irányítani.
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Az Önkormányzat az emberi kapcsolatokat nem tudja rendezni. Nem lehet megjósolni, hogy
a két színjátszó kör életképes lesz-e.
Dr. Magyar Gábor Sándor: elmondta, hogy régen is két színjátszó kör volt. A személyi
ellentéteken túl két különböző színjátszó körről van szó. Az egyik zenés darabokkal
foglalkozik, a másik pedig történelmi játékokkal. Szeretné, hogy ha mind a kettő jól
működne.
Elmondta, hogy orvosi praxisa során nagyon sokáig vegyes körzetet vezetett, ami azt jelenti,
hogy gyerekeket is ellátott. Már akkor aggasztó volt a gyermekek mozgásszervi, keringési,
viselkedési problémáinak hirtelen gyarapodása. Ez az egészségtelen életmód elterjedésével
tovább fokozódott. A medencében való korcsolyázás, pontosan olyan veszélyes, mint ha
valaki egy tavon korcsolyázna. Ez tönkreteszi a medencét. Javasolja, hogy az Önkormányzat
szólítsa fel az 5-től 18 éves korosztályt kezelő gyermekorvosokat, hogy szűrjék le a fiatalok
mozgásszervi problémáit, illetve az elhízottságuk fokát. Tehát azokat a tényezőket, amik
őket alkalmassá teszik arra, hogy csoportos gyógyúszás keretében kezeljék ezeket a
problémáikat. Ez megelőzés képpen is alkalmazható. Az OEP ezt nagyon bőkezűen szokta
finanszírozni. Ha kiszűrik ezeket a problémákat, akkor kapnak egy képet arról, hogy hány
gyerek vehetné igénybe a csoportos úszás által biztosított előnyöket. Konkrét javaslata az,
hogy mérjék fel ezt a populációját Abonynak. Ha ez a terv megvalósul lesz lehetőség arra,
hogy a strand melletti egészségmegőrzőben öltözőt és zuhanyzót alakítsanak ki. Tudnak arról
árajánlatokat hozni, hogy mibe kerülne egy uszoda téli fedése. Egy ilyen uszodának a téli
fedése nem nagy összeg. Az üzemeltetési költségeit fedezné az OEP finanszírozás. Ezzel
egész évben alkalmassá válna az uszoda, a testnevelés órák számára és a vízi sportok
számára is. Meg tudnák oldani a felnőtt lakosság egészséges életmódhoz való hozzáállását is.
Úgy gondolja, hogy az Önkormányzat részéről nem jelentene sok befektetést, ezért
megoldható. A bérletekből és a belépő díjakból lehetne ezt üzemeltetni. Kéri a Képviselőtestületet, hogy ezt a programot szavazza meg. Kérjék meg az orvosokat, hogy ezt a munkát
végezzék el.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy az egészségmegőrző nem fog megszűnni.
Továbbra is a reumatológiai, ortopédiai esetek ellátása, mozgásszervi betegek gyógytornája,
hidroterápiája folytatódni fog. Azaz épület visszakapja azt a funkcióját, amit 20 évvel ezelőtt
a szakrendelések elvettek. Nem szüntetik meg, ugyanúgy a mozgásszervi betegek
szakrendelője és ellátó helye marad. A pályázatban is így szerepel. Nincs máshol helye
ezeknek a kezeléseknek. A strandnak a kiszolgáló épülete nem alkalmas arra, hogy télen
üzemeljen. Nyáron is veszteséges a strand. Az egész évi üzemeltetés, többletterhet jelentene
a városnak. Dabason működik tanuszoda, ami sokkal nagyobb település, mint Abony.
Százmillió forint van a tanuszoda üzemeltetésére a költségvetésükben. A gyerekgyógyászok
elvégezték a szűrést, kiszűrésre kerültek a mozgásszervi beteg gyerekek. Van
gyógytestnevelés a gyerekek számára. Ez jó ötlet, de ennek a fizikai megvalósulását nem
látja addig, amíg nem lesz a strandnak egy olyan fogadó épülete, ahol fűtött öltözőkkel,
illemhelyekkel rendelkeznek. A jelenlegi strand egy szezonális strandnak van kialakítva.
Fagytalanítva van még a mosdókból is le kell engedni a vizet. Téliesítve van minden.
Többször volt már civil kezdeményezés ezzel kapcsolatban. Nem éri el az ötven főt azoknak
a száma, akik rendszeresen járnak nyáron úszni.
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Kocsiné Tóth Valéria: kérdezte, hogy Dabason kőépület van-e? Teljesen más fenntartani
egy kőépületet, mint egy sátrat. Nem kellene elvetni, hogy mennyi pluszforráshoz jutnának
ez által.
Romhányiné dr. Balogh Edit: úgy gondolja, hogy a medencét külön fűteni kellene, forgatni
kell a vizet, vegyszert kell bele adagolni. Létszámot kell biztosítani, tehát akkor nem elég a
közmunkaprogramot biztosítani, hanem oda akkor dolgozókat kell biztosítani.
Dr. Magyar Gábor Sándor: elmondta, hogy az OEP 5-től 18 éves korig finanszírozza az
úszást. Nemcsak a kialakult betegségekre, hanem megelőzésre is használható lenne. Erre a
gyerekek nagy többségét be lehet utalni. Ha az iskolák többsége felvállalja ezt, mint a
gyógytestnevelésnek a részét, akkor megteremtik a jövőre nézve azt a gárdát, aki szeret és
tud úszni. Az uszoda létrehozásához való költségre ajánlatot fog szerezni. A felmérés
történjen meg az orvosoktól. Kéri, hogy ennek a folyamatnak az elindítását a Képviselőtestület támogassa. A későbbiekben majd döntenek róla, hogy valóban meg lehet-e
valósítani. Előre ne vessék el ezt a dolgot.
Romhányiné dr. Balogh Edit: egyetért ezzel, de nem látja ennek a fenntartásának a
biztosítását.
Dr. Magyar Gábor Sándor: úgy gondolja, hogy kezdjék el.
Kocsiné Tóth Valéria: véleménye szerint, minden civil kezdeményezést a lehetőségeikhez
mérten támogatni kell.
Habony István: elmondta, hogy húsz éves ügy ennek a strandnak a befedése. Ezt el kell
kezdeni. Eddig nem tapasztalta, hogy ebbe az OEP bekapcsolható lenne. Nem kell
szűkmarkúnak lenniük, hogy ezt megvalósítsák. A kistérségnek is ez egy lehetőség lehet.
Vállalkozók és magánszemélyek is adakozhatnának erre a célra. Az úszás nagyon jót tesz
mindenkinek. Teljes egészében támogatja a fedett uszoda ötletét. Tájékozódjanak, dolgozzák
ki és indítsák el.
Dr. Egedy Zsolt: úgy gondolja, hogy sokak számára ismeretes, hogy személyi ellentétekből
kifolyólag jött létre ez az új színjátszó kör. Lehet, hogy az ellentétek még jót is hozhatnak.
Az biztos, hogy színesebb lehet a kulturális élet. Lassan elkészül a katolikus közösségi ház,
lesz egy új művelődési ház, tehát még hely is lesz színjátszóknak a darabjaikat előadni. Az
élet meg majd kiforrja, hogy hosszú távon melyiknek van közönsége. Valamikor régen hat
színjátszó kör is volt Abonyban.
Az elmúlt esztendőben volt ortopédiai szűrés az iskoláskorú gyermekek körébe. Volt az
uszoda vonatkozásában PPP program keretében is, több mint egy milliárd forintért fedett
uszoda elképzelés. A dolog azért nem realizálódott, mert a PPP konstrukció egyértelműen
komoly pénzügyi vállalásokat és következményeket vont volna maga után, ami nagy teher
lett volna. Ezért hiúsult meg. Régen lehetett a strand befedésére adakozni. A nagy medence
felújítási tervei, koncepciója elkészült. Volt arról szó, hogy ha pályázati lehetőség lesz, akkor
fognak pályázni. A vízforgató rendszer modernizálása csökkentette volna azt a 33 métert 25
méterre. Lehet, hogy stratégiailag először a medence testet kellene majd felújítani, rendbe
rakni. Nem támogatja azt, hogy a medencében korcsolya pálya legyen.
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Az úszás tekintetében mindenképpen el kellene azt érni, hogy a város összes gyermekének a
város tudja biztosítani az ingyenes úszásoktatás lehetőségét. A strand vize, állítólag a
hajdúszoboszlói vízérből táplálkozik. Nézzék meg, hogy lehet-e gyógyvízzé minősíteni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a medencék átteleltetésével kapcsolatban
hagyatkozzanak tapasztalatra. Vízzel telve teleltek át az új medencék, most már három évet.
Nem lehet úgy kiüríteni egyetlen egy medencét sem, hogy abba a téli csapadék ne gyűljön
össze és az alján ne fagyjon szét a beton és a csempe ne jöjjön le. A szakemberek tudják,
hogyan kell átteleltetni egy medencét. Egyébként lehet benne korcsolyázni.
Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ismertette az elhangzott határozati javaslatot.
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Abony Városban praktizáló
gyermekorvosokat, hogy keressenek megoldási lehetőséget a 18 év alatti gyermekek
esetében a mozgásszervi betegségek megelőzésére, készüljön előterjesztés a megvalósításról.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az elhangzott határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az elhangzott határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot
hozta:
314/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a mozgásszervi betegségek megelőzésére vonatkozó megoldási lehetőségekről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Abony Városban praktizáló
gyermekorvosokat, hogy keressenek megoldási lehetőséget a 18 év alatti gyermekek
esetében a mozgásszervi betegségek megelőzésére, készüljön előterjesztés a megvalósításról.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
Gyermekorvosok
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
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Gyermekorvosok
Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő
---

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
--Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, így Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester az ülést bezárta.
K.m.f.
Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Németh Mónika
jegyző

Kovács László
Dr. Magyar Gábor Sándor
jegyzőkönyvi hitelesítők

