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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 19-i rendkívüli
üléséről.
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Bánné Hornyik Mária, Csányi
Tibor, Dr. Egedy Zsolt, Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, Kocsiné Tóth Valéria,
Krupincza Tibor, Murvainé Kovács Rita, Paczáriné Barna Rozália, Parti Mihály, Pető
Istvánné, Retkes Mária, Szabó András Istvánné Képviselő-testület tagjai 12 fő.
Napirend tárgyalása közben érkezett: Dudinszky István, Földi Áron, Paczáriné Barna
Rozália képviselő.
Távolmaradását jelezte: Kovács László és Mészáros László képviselő.
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Németh Mónika jegyző, Urbán Ildikó
aljegyző, Dr. Pástét Rita jegyzői titkárságvezető, Valaczkainé Varga Erzsébet
településfejlesztési osztályvezető, Márkus Tamás MikroVoks szavazatszámláló rendszer
kezelője, Darányi Erika jegyzőkönyvvezető.
Meghívottként jelen volt: Dr. Kálló János vezérigazgató GEN-ÉP Építési Zrt., Horváth Zoltán
tervező Tectum-Art Építészeti Iroda Kft., Székács Károly műszaki ellenőr Székács Műszaki
Tervező, Tanácsadó, Szakértő és Műszaki Ellenőri Egyéni Cég, Kazinczyné Juhász Ildikó
pályázó, Somogyi Imre Általános Iskola nevelőtestületének képviselői.
Állampolgári megjelenés: 5 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 13 fővel határozatképes.
A jegyzőkönyvi hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Bánné Hornyik Mária
és Gulykáné Gál Erzsébet képviselők a jegyzőkönyvi hitelesítők.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők személyének
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett elfogadta Bánné Hornyik Mária és Gulykáné Gál Erzsébet jegyzőkönyvi
hitelesítők személyét.
Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
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Elmondta, hogy Kazinczyné Juhász Ildikó pályázó a nyílt üléshez hozzájárult. Javasolta,
hogy a Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói állására érkezett pályázat elbírálása című
napirendi pont legyen az első, második a Salgótarján, Vár u. 22. sz. 12191 hrsz-ú
önkormányzat fi tulajdonban lévő ingatlan működtetése című napirendi pont, végül pedig az
Abony Város Önkormányzata és a GEN-ÉP Zrt.
között kötött szerződés módosítása c.
napirendi pont kerülne megtárgyalásra.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a kialakult napirendi pontok
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a kialakult napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
Napirend:
Nyílt ülés:
1. Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói állásra
érkezett pályázat elbírálása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

2. Salgótarján, Vár u. 22. sz. 12191 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan működtetése

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

3. Abony Város Önkormányzata és a GEN-ÉP Zrt.
között kötött szerződés módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

--Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e napirend előtti kérdés, észrevétel?
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.
--1./ Napirendi pont tárgya:

Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói állásra
pályázat elbírálása

érkezett

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: előterjesztőnek felkérte Bánné Hornyik Máriát, az Oktatási,
Sport és Kulturális Bizottság elnökét.
Paczáriné Barna Rozália képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők
száma 14 fő.
Bánné Hornyik Mária: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésként elmondta,
hogy Kazinczyné Juhász Ildikó megbízott igazgatóként tölti be az igazgatói tisztséget. A
Képviselő-testület 2010. január 28-án írt ki pályázatot az igazgatói állás betöltésére.
Elmondta, hogy a pályázat lejártát követően egy pályamunka érkezett be, a jelenlegi
megbízott igazgatótól. A pályázat formai szempontból a kiírásnak megfelel. A nevelőtestület
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megtartotta a pályamunka értékelésére vonatkozó alkalmazotti, ill. tantestületi értekezletét, a
munkaközösség, a szakszervezetek, és a közalkalmazotti tanács véleményezték a vezetői
programot és a meghatározott időpontra az Önkormányzat részére el is küldték a
jegyzőkönyvet. Az alkalmazotti közösség egyhangúlag támogatta Kazinczyné Juhász Ildikó
megbízását. Az Oktatási Bizottság március 24-i ülésén meghallgatta a pályázót, és
elbírálására javasolta a beérkezett pályamunkát. A tantestületi értekezlet után az április 13-án
megtartott bizottsági ülésen javasolták Kazinczyné Juhász Ildikó megbízását továbbra is.
Az Oktatási Bizottság készített egy véleményt a Képviselő-testületnek a pályázat elolvasása
és a pályázóval történt megbeszélést követően. Ismertette az Oktatási Bizottság véleményét.
Javasolta, hogy Kazinczyné Juhász Ildikót további 5 évre bízza meg a Képviselő-testület.
Romhányiné dr. Balogh Edit: köszönetét fejezte ki Kazinczyné Juhász Ildikónak az elmúlt
két év munkájáért. Gratulált az iskola színvonalas munkájához.
Retkes Mária: megköszönte az Oktatási Bizottság véleményét. A pályázat 4.4 pontját a
kapcsolattartás a fenntartóval ponttal javasolta kiegészíteni Kazinczyné Juhász Ildikónak.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel?
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
85/2010. (IV. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói állására beérkezett pályázat
elbírálásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényben és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.)
Kormányrendeletben foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogyi Imre Általános
Iskola igazgatói feladatának ellátásával 5 évre – 2010. július 15. napjától 2015.
július 14. napjáig Kazinczyné Juhász Ildikót bízza meg.
Kazinczyné Juhász Ildikó igazgató besorolás szerinti illetménye a jelenlegi
besorolás szerinti bére, vezetői pótléka a pótlékalap 250 %-a.

5

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban foglalt
feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. július 15.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Jegyzői Titkárság
Gazdasági Osztály
Határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
3. Dr. Németh Mónika jegyző
4. Urbán Ildikó aljegyző
5. Valamennyi Osztályvezető
6. Kazinczyné Juhász Ildikó Abony, Hunyadi u. 28.
7. Somogyi Imre Általános Iskola
Kazinczyné Juhász Ildikó: megköszönte Bánné Hornyik Mária összefoglalóját és a
Képviselő-testület bizalmát.
--2./ Napirendi pont tárgya:

Salgótarján, Vár u. 22. sz. 12191 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan működtetése

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Dr. Németh Mónika: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésként elmondta,
hogy a mai napon fenn vannak a kollégák a táborban. Vannak olyan szükséges munkálatok,
amelyek a tábor nyitásához szükségesek. Ezeket a jelen pillanatban próbálják minimálisra
szorítani, ill. a Hivatal költségvetéséből fedezni. Erre a bevétel remélhetőleg fedeztet fog
biztosítani, mert nem került összeg tervezésre.
Retkes Mária: a Tarján Étteremmel kötendő szerződés alapján kerültek kiszámításra az
étkezési térítési díjak. A napi háromszori étkezés 1350 Ft lenne. Kérdezte, hogy 70 Ft-ot
számoltak a kiszállítás díjára? Hogyan jöttek ki az összegek? Kérdezte, hogy meg van-e már
a pontos elszámolás? Jó volna tudni, hogyan alakult a tábor tavalyi eredménye.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy ügyvezető igazgató úr beküldte az
elszámolást. Az április végi testületi ülésig kiküldésre fog kerülni. 3 millió Ft-ot meghaladó
most az elszámolás. A tábor vesztesége közelít a 3,5 millió Ft-hoz.
Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy a tavalyi évben az ABOKOM is kért az étkezésre
ajánlatot. A tavalyi évben az általuk meghatározott százalékot rászámolták az ideire. Tavaly
fedezte az összeg a szállítási és a kiosztási költségeket.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés,
észrevétel?
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
86/2010. (IV. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Salgótarján, Vár u. 22. sz. 12191 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlan működtetéséről
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi
határozatot hozza:
1. A meleg étkeztetést vásárolt élelmezés formájában külső vállalkozó által, a
kiszolgálást igény szerint megbízással, helyi munkavállalóval kell biztosítani. A
Képviselő-testület felkéri Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
jegyzőjét, hogy a Tarján Étteremmel kössön szerződést a meleg étkeztetés
biztosítására és kiszállítására vonatkozóan.
A megbízási díj fedezetét a térítési díj tartalmazza.
2. A Képviselő-testület felkéri Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
jegyzőjét, hogy a tábor egészségügyi feladatok ellátásával Dr. Révész Johanna
háziorvossal kössön szerződést, melynek díja nettó: 80.000,- Ft + ÁFA/4 hó,
fedezete a Salgóbányai tábor bevétele terhére biztosított.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Salgóbányai tábor díjait 2010.
április 19-től az alábbiakban határozza meg:
2010. évre étkezési díjak
Gyermek
2010. évi díjak
étkezés
Nettó
Áfa
Bruttó
reggeli
288 Ft
72 Ft
360 Ft
ebéd
560 Ft
140 Ft
700 Ft
vacsora
288 Ft
72 Ft
360Ft
Napi teljes
ellátás
1136 Ft
284 Ft
1420 Ft
Meleg
vacsora
440 Ft
110 Ft
550 Ft
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étkezés
reggeli
ebéd
vacsora
Napi teljes
ellátás
Meleg
vacsora

Felnőtt
2010. évi díjak
Nettó
Áfa
392 Ft
98 Ft
792 Ft
198 Ft
392 Ft
98 Ft

Bruttó
490 Ft
990 Ft
490 Ft

1576 Ft

394 Ft

1970 Ft

544 Ft

136 Ft

680 Ft

4. A Képviselő-testület a 2010. évre tervezett vizesblokk felújításának fedezetéül az
önkéntes képviselői felajánlás és a május első felében tervezett jótékonysági bál
bevételeit jelöli meg.
5. A Képviselő-testület kéri, hogy szezonzárásra készüljön el egy tanulmányterv,
amely a felújításra vonatkozó költségkalkulációt is tartalmazza.
6. A Képviselő-testület kéri, hogy a tábor zárását követően az elszámolás történjen
meg, melynek ismeretében a Képviselő-testület a Salgóbányai tábor 2011. évi
működtetésére vonatkozó döntés meghozatalára visszatér.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Pék Róbert gondnok (3101 Salgóbánya, Vár u. 22.)
Valamennyi Osztályvezető
Valamennyi Intézményvezető
---

3./ Napirendi pont tárgya:

Abony Város Önkormányzata és a GEN-ÉP Zrt. között
kötött szerződés módosítása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a
kiosztásra került módosított mellékletről kell szavazni. A bizottságok jóváhagyták, hogy
május 3-ra módosuljon a szerződés. Elmondta, hogy május 3-ig az Önkormányzat kötbért
nem érvényesít.
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel?
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen és 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta:
87/2010. (IV. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata és a GEN-ÉP Zrt. között kötött szerződés
módosításáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva és a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303. §
értelmében, az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület Abony Város Önkormányzata és a GEN-ÉP Építési Zrt.
között - az abonyi egészségház építésének/munkáinak komplett kivitelezésére
kötött szerződés módosítását jóváhagyja a határozat melléklete szerint.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert
a határozat mellékletét képező szerződés módosítás aláírására.
3. A szerződésmódosítás közzétételével kapcsolatos feladatokat az ajánlatkérő
nevében eljáró szervezet, az Eunitas Kft. közreműködésével végre kell hajtani.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
GEN-ÉP Zrt.
Székács Műszaki Tervező, Tanácsadó, Szakértő és Műszaki Ellenőr Egyéni Cég
Nagy Noémi Eunitas Kft. (2120 Dunakeszi, Szabadka u. 35/B.)
Lepés Imre Absolvo Consulting (1115 Budapest Bartók Béla u. 105-113.)
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87/2010. (IV. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
módosítása

amely létrejött egyfelől
Abony Város Önkormányzata
(2740 Abony, Kossuth tér 1.)
mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)
Adószáma: 15390709-2-13
APEH-nál bejelentett bankszámlaszáma: 11993609-06147486-10000104
Képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit, polgármester
másfelől a
GEN-ÉP Építési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó)
Cégjegyzékszáma: 03-10-100410
Adószáma: 14770603-2-03
APEH-nál bejelentett bankszámlaszáma: 11500092-10004775
Képviseli: dr. Kálló János, vezérigazgató
között az alábbiak szerint:
Szerződő felek megállapítják, hogy a Megrendelő az „Abonyi egészségház kivitelezése
vállalkozási szerződés keretében” elnevezésű KÉ 14590/2009. számú hirdetménnyel megindított
közbeszerzési eljárásában nyertes ajánlattevővel, a Vállalkozóval a kivitelezési munkák
elvégzésére 2009. október 01. napján vállalkozási szerződést kötött.
Szerződő felek a közbeszerzésekről szóló 2009. CXXIX. törvény (Kbt.), a Polgári
törvénykönyvről szóló 1959. IV. törvény (Ptk.), valamint a támogató rendelkezéseivel
összhangban – tekintettel a rendkívül kedvezőtlen téli időjárási körülményekre - a megkötött
vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:
A.)
Szerződő felek jelen szerződésmódosítás előkészítésével egyidejűleg megállapították, hogy
adminisztrációs hiba miatt a vállalkozó által megajánlott 179 nap vállalási határidőt a
vállalkozási szerződésben tévesen jelölték meg 2010. április 30. napjául, a határidő helyesen
2010. április 02. napjára esett. Ezen időpont tekintetében a felek tévedésben voltak.
A vállalkozó igazolt szerződésmódosítási kérelmében feltüntetett 31 napot ezért a felek a helyes
időponttól 2010. április 02. napjától számolják, amely szerint a vállalkozási szerződés 3.) pontja
az alábbiakra módosul
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3.

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐI:
Munkaterület átadása:
A szerződés műszaki
hiánymentes befejezése:

2009. 10. 05.
tartalmának

hiba

és
2010. 05. 03.

3.1.

Felek a szerződés szerinti teljesítés időpontjának a lezárt műszaki átadás-átvételi
eljárást tekintik.

3.2.

A határidő teljesítésének megállapítását, valamint az elvégzett munkák átadásátvételét Vállalkozónak kell kezdeményeznie, a Megrendelőnek írt 8 napos
előértesítéssel küldött készre jelentéssel.

B.)
Szerződő felek megállapítják, hogy a vállalkozási szerződés további rendelkezéseit változatlan
tartalommal továbbra is kötelező érvényűnek ismerik el.
Abony, 2010. április ……….
Megrendelő részéről:
Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Vállalkozó részéről:
dr. Kálló János
vezérigazgató

--Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e még kérdés, észrevétel?
Több kérdés, észrevétel 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

Bánné Hornyik Mária
Gulykáné Gál Erzsébet
jegyzőkönyv hitelesítők

